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RECUPERAREA – ELEMENT CHEIE PENTRU
ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII VIEŢII PACIENŢILOR CU
HEMIPAREZĂ SPASTICĂ?
Rehabilitation – a key element in improving the quality of life in spastic hemiparesis?
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REZUMAT
Obiective. AVC şi urmările lui clinico-funcţionale afectează o parte importantă a populaţiei de toate vârstele în
contextul diverselor tipuri de boli cu componentă neurologică şi al creşterii ratei de supravieţuire. Calitatea vieţii în
legătură cu sănătatea este un element cheie în cadrul evaluării îngrijirilor pacienţilor post-stroke, iar îmbunătăţirea
acesteia este ţinta atât a tratamentului centrat pe pacient, cât şi a eficientizării cheltuielilor de îngrijire.
Material şi metodă. Am luat în studiu pacienţii internaţi în Clinica de recuperare în perioada ianuarie – iunie 2012
pentru tratamentul de recuperare al unui AVC urmat de hemipareză. Se măsoară cu ajutorul unei baterii de teste
diverşi parametri înainte de începerea tratamentului, la sfarşitul lui (după aproximativ 2 săptămâni) şi la 6 luni după
prima măsurătoare. Din bateria de teste au făcut parte: MMSE (Mini Mental State Evaluation) pentru evaluarea
stării cognitive, testarea pentru complianţă, scala FIM (Functional Independence Measure) pentru evaluarea
independenţei funcţionale, scala VAS pentru durere, scala Ashworth modificată şi Spasm Frequency Scale pentru
spasticitate şi SF-36 pentru aprecierea calităţii vieţii.
Rezultate. Datele vor fi colectate şi prelucrate în scopul obţinerii de concluzii clare asupra efectului tratamentului
de recuperare la pacienţii cu hemipareză spastică de cauză vasculară şi colectării de informaţii privind calitatea
vieţii acestora pe termen scurt şi mediu.
Concluzii. Concluziile vor fi grupate şi analizate pentru a fi folosite în scopul îmbunătăţirii circuitului de recuperare
în cazul patologiei mai sus menţionate, în vederea obţinerii unor indici superiori de calitate a vieţii acestor
pacienţi.
Cuvinte cheie: calitatea vieţii, recuperare, hemipareză spastică, accident vascular cerebral,
SF-36

ABSTRACT
Aims. Stroke and its clinico-functional consequences affect an important part of the population of all ages in the
context of various types of diseases having neurologic compound and of increasingly survival. Health related quality of life is a key element in the evaluation of post-stroke care and improving it is the target of both treatment
centered on patient and cost efficiency of care.
Material and method. We have studied patients with spastic post-stroke hemiparesis admitted to a rehabilitation
clinic in January – June 2012 using a battery of tests to measure various parameters before treatment, at the end
of it (after about 2 weeks) and at 6 months after the first measurement. It included: MMSE (Mini Mental State
Evaluation) to assess cognitive status, adherence testing, FIM scale (Functional Independence Measure) to assess functional independence, VAS (Visual Analogic Scale) for pain, modified Ashworth Scale and Spasm Frequency Scale for spasticity and frequency of spasms and SF-36 (Short Form Health Survey – 36) to assess
quality of life.
Results. Data will be collected and processed in order to obtain clear conclusions on the effect of the rehabilitation
treatment in patients with spastic hemiparesis and collect information on the quality of life in the short and medium
term.
Conclusions. Conclusions will be grouped and analyzed to be used in order to improve the medical rehabilitation
circuit for post-stroke patients and to obtain higher values for indices of quality of life.
Key words: quality of life, rehabilitation, spastic hemiparesis, stroke, SF-36
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INTRODUCERE
Calitatea vieţii este un element din ce în ce mai
studiat în cadrul evaluării îngrijirilor pacienţilor
post-stroke, iar îmbunătăţirea acesteia este un scop
al tuturor specialişilor din domeniul medical atât în
sens individual, centrat pe pacient, cât şi în dorinţa
eficientizării cheltuielilor de îngrijire pe termen
scurt, mediu şi lung (1,2).
Evaluarea rezultatelor tratamentului o putem
face folosind măsurători ale limitărilor fizice şi
funcţionale, dar se impun şi teste de evaluare a
efectelor emoţionale de care acestea sunt însoţite.
Rezultatele masurătorilor combinate pot oferi o
imagine fidelă a percepţiei individului asupra propriei stări de sănătate, acesta fiind elementul cel
mai important al îngrijirilor medicale centrate pe
pacient (3,4).
Prezentul articol face parte dintr-un studiu mai
larg care îşi propune să evalueze calitatea vieţii pacienţilor post recuperare în hemipareza spastică de
cauză vasculară.

MATERIAL ŞI METODĂ
Am luat în studiu pacienţii internaţi într-o Clinică de Recuperare de Excelenţă în perioada
ianuarie 2012 – iunie 2012 pentru tratamentul de
recuperare al unui AVC urmat de hemipareză.
Aceştia reprezintă un grup heterogen, având mai
multe variabile ale prognosticului: date demografice
(vârstă, sex, mediul de viaţă, durata studiilor, starea
de fumător/nefumător), caracteristici medicale generale (boli asociate: hipertensiune, diabet zaharat,
boli cardiovasculare), caracteristici ale afectării cerebrale, variabile psiho-sociale (status socio-economic al familiei şi al societăţii).
Datele legate de comorbiditaţi au fost obţinute
din fişa medicală a pacientului şi din autoraportare
pentru situaţiile în care nu exista o altă soluţie. În
plus, pacientul a fost rugat să menţioneze alte diagnostice neevidenţiate în documentele medicale pe
care le deţine. Acestea au fost notate prin sumarea
afecţiunilor majore de sănătate (fără comorbidităţi,
o singură comorbiditate, două sau mai multe comorbidităţi).
Factorii de predicţie ai supravieţuirii se referă la
3 entităţi: mortalitatea, recurenţa AVC şi riscul de
transformare hemoragică, care sunt determinate la
rândul lor de diferite variabile. Factorii de predicţie
ai nivelului funcţional sunt: vârsta, comorbidităţile
şi severitatea AVC (deficit motor, senzitivo-senzorial, de echilibru etc.). La toate acestea se adaugă
complianţa pacientului la tratamentul specific de
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recuperare, precum şi disponibilitatea de a-l continua la domiciliu (5,6).
Cercetarea se bazează pe următorii paşi: selecţia
pacienţilor de luat în studiu, aplicarea chestionarelor/
scalelor înainte, la sfarşitul tratamentului de recuperare (la 2 săptămâni) şi la 6 luni după tratament
în cadrul unei consultaţii de control, prelucrarea
datelor, elaborarea rezultatelor, formularea concluziilor.
În cadrul studiului există mai multe tipuri de
variabile: controlate (medicaţia de fond a pacienţilor
şi tratamentul de recuperare constând în electroterapie), independente (kinetoterapia ca tehnici şi
metode de posturare şi mobilizare adaptate fiecărui
pacient în parte), dependente (scăderea durerii, a
spasticităţii, ameliorarea funcţionalităţii şi depresiei).
Ipoteza este îmbunătăţirea variabilelor dependente în cadrul tratamentului şi, astfel, creşterea
indicilor de calitate a vieţii pacienţilor după tratamentul de recuperare medicală.
Criteriile de includere în studiu sunt: pacient cu
hemipareză spastică după un prim AVC vechi de 2
luni – 4 ani sau care nu are sechele reziduale ale
altui AVC mai vechi de 4 ani, absenţa unei alte
afecţiuni neuromusculoscheletale care să afecteze
funcţionalitatea, absenţa unui istoric în sfera psihiatrică, funcţie cognitivă şi de limbaj adaptate participării la studiu, complianţa acceptabilă la tratamentul specific de recuperare.
Criteriile de excludere sunt: pacienţii cu deficite
severe cognitive şi de limbaj care nu pot răspunde
la întrebările chestionarelor sau complianţa neadaptată cerinţelor programului de recuperare.
Astfel, rezultatele studiului trebuie interpretate
în lumina acestor criterii care exclud indivizii cu
scoruri posibile de calitate a vieţii mai mici decât
media celorlalţi pacienţi incluşi în studiu.
Dintre materialele folosite se pot enumera: bateria de teste, medicaţia antialgică, antiinflamatoare, antispastică, trofică a SNC, sala şi aparatura
de electroterapie pentru generarea curenţilor de tip
TENS şi Huffschmidt, sala şi aparatura de kinetoterapie: masa, cuşca Rocher, spalier, bicicletă ergometrică, pedalier, baston, scripete, masă de terapie
ocupaţională, minge Bobath, tensiometru pentru
monitorizarea tensiunii arteriale în cursul tratamentului.
Procedura de lucru a cuprins constituirea lotului
de pacienţi pe baza criteriilor de includere şi excludere cu efectuarea examenului clinic general,
evaluarea funcţională şi obţinerea consimţământului
informat. S-a folosit bateria de teste pentru stabilirea
valorilor diferiţilor indici înainte de tratamentul de
recuperare. S-a stabilit programul de recuperare cu
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variabile controlate şi independente. S-a aplicat
programul de recuperare. S-a aplicat din nou,
înainte de externare, bateria de teste pentru a stabili
dacă s-au produs modificări privind valorile indicilor acestora. Pacienţii sunt rechemaţi la control
peste 6 luni, iar în cadrul consultaţiei de control se
aplică din nou aceeaşi baterie de teste pentru a
urmări posibilele modificări ale indicilor deja măsuraţi.
Statusul cognitiv şi limbajul vor fi măsurate folosind Mini Mental State Examination (MMSE)
având criterii înalte de validitate, sensibilitate şi
specificitate. Pentru prezentul studiu greşeala unui
pacient în identificarea zilei sau a datei este acceptabilă. Cutoff recomandat de ≥ 24 va fi folosit în
selecţia pacienţilor (7).
Complianţa la tratamentul de recuperare joacă un
rol important în modificările aspectelor legate de calitatea vieţii de-a lungul diferitelor etape de evaluare.
Aceasta este influenţată de mulţi factori, greu de
cuantificat şi trebuie îmbunătăţită până la maxim
posibil, pentru a eficientiza tratamentul complex al
pacientului după accidentul vascular cerebral.
Pentru evaluarea complianţei la tratament am
folosit două testări scurte: testarea motivaţiei pacientului („Pe o scală de la 1 la 10, cât de important
vi se pare acest tratament pentru rezolvarea bolii
dvs.?“) şi testarea încrederii pacientului („Pe o
scală de la 1 la 10, cât de încrezător sunteţi că puteţi
respecta acest tratament?“). Se alege ca şi cutoff
cumulat o valoare ≥ 10 (8,9).
După evaluarea clinică generală a pacientului şi
apoi evaluarea cognitivă şi a complianţei la tratament, dacă acesta corespunde criteriilor de includere
în studiu, se trece la aplicarea bateriei de teste care
vizează variabilele dependente şi care vor oferi o
imagine de ansamblu asupra calităţii vieţii lui
înainte de începerea tratamentului de recuperare.
Cele mai importante variabilele dependente de
tratamentul de recuperare pentru pacienţii cu hemipareză spastică de cauză vasculară sunt: durerea,
spasticitatea, funcţionalitatea şi gradul de dizabilitate.
Acestea pot fi evaluate folosind o baterie de teste
care cuprinde: scala VAS (pentru durere), scala
Ashworth modificată şi Spasm Frequency Scale
(pentru spasticitate), FIM (pentru independenţa
funcţională).
Durerea este un fenomen subiectiv, complex, cu
consecinţe subiective şi obiective extrem de diverse,
ce se regăsesc la nivel structural, funcţional şi psiho-comportamental.
Scala analogă vizuală îndeplineşte criteriile de
cercetare clinică: acceptarea pacientului, repro-
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ductibilitatea, validitatea, sensibilitatea, se bazează
pe ordonarea nivelului durerii pe o linie orizontală
– dreapta de 10 cm, care are la capete: 0 = durere
absentă, 10 = durere maximă. Dintre testele unidimensionale, acesta este cel mai utilizat în măsurarea
durerii cronice şi în aprecierea efectelor terapeutice,
dar nu poate face diferenţa între diferitele tipuri de
durere şi caracteristicile lor (10).
Spasticitatea este o tulburare a sistemului senzitivo-motor, caracterizată de o creştere a tonusului
muscular dependentă de viteză cu reflexe tendinoase
exagerate, rezultate din hiperexcitabilitatea reflexului de întindere. Pentru pacienţi, spasticitatea
înseamnă tulburări ale mobilităţii, dar şi dureri.
Urmări importante sunt afectarea funcţiei de prehensiune şi a mersului, apariţia contracturii cu
scurtări ale muşchilor şi tendoanelor, cu modificări
articulare adiacente. Adăugarea tulburărilor de sensibilitate poate duce la răniri şi la probleme legate
de igiena corporală, astfel că măsurarea acesteia
este de mare importanţă în cadrul evaluării unui pacient neurologic, în special a celui cu hemipareză
spastică (11).
Pentru aprecierea independenţei funcţionale, am
folosit scala Functional Independence Measure
(FIM) care oferă un sistem uniform de măsurare a
dizabilităţii validat internaţional care indică nivelul
de asistenţă necesar pentru îndeplinirea activităţilor
cotidiene. Conţine 18 itemi compuşi din 13 cerinţe
motorii şi 5 cognitive, care sunt notate pe o scală cu
7 puncte, de la asistenţă completă până la independenţă completă. Scorul variază între 18 şi 126.
Gesturile evaluate cuprind: alimentarea, activităţi
legate de igiena corporală, îmbrăcatul, curăţenia,
transferurile, locomoţia, urcatul/coborâtul scărilor,
comunicarea, relaţiile sociale, rezolvarea de probleme, memoria (12).
Urmează apoi evaluarea calităţii vieţii cu ajutorul
chestionarului Short Form Health Survey (SF-36).
Aceasta este o scală de măsurare des folosită, recomandată în ghidurile de practică clinică ale Agenţiei
pentru Politici de Îngrijire a Sănătăţii şi Cercetare
(AHCPR) din Statele Unite ale Americii în recuperarea
post-AVC. Cuprinde 36 de itemi, chestionarul fiind
completat de către pacient. Elementele sunt grupate
în opt domenii care îmbrăţişează o gamă largă de
activităţi fizice şi psihosociale, inclusiv cunoaşterea
şi evaluarea generală a stării de sănătate. Scorurile
variază pe o scală de la 0 la 100, un scor mai mare
indicând o stare de sănătate mai bună (13-20).
După ce pacientul a fost evaluat prin bateria de
teste menţionate mai sus, se trece la programul
efectiv de recuperare, care presupune o terapie
complexă constând din kinetoterapie, masaj şi electroterapie.
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Pacientul primeşte o fişă de tratament în care
sunt incluse proceduri de electroterapie, masaj şi
kinetoterapie adaptate nevoilor lui. El va urma tratamentul timp de 2 săptămâni, în fiecare zi, exceptând sâmbăta şi duminica. Alături de tratamentul
specific de recuperare, pacientul continuă terapia
medicamentoasă a bolilor de fond, care este eventual
suplimentată cu medicaţie antialgică, antiinflamatorie, antispastică.
Deşi hemipareza pare să contureze un tablou
clinic cu deficite similare la majoritatea bolnavilor,
programele kinetice ce îi sunt destinate nu pot fi
şablonate, din cauza marii variabilităţi a stadiului şi
etiologiei lezionale, stării medicale generale, vârstei, condiţiilor familiale şi, bineînţeles, modului de
asociere a factorilor care determină sau influenţează
pierderea controlului motor (21,22).
În cazul unui hemiplegic nu poate fi alcătuit
niciun program de recuperare fără o evaluare complexă, în care intră aprecierea funcţiilor vitale: respiraţia, deglutiţia, masticaţia, controlul defecaţiei şi
al vezicii urinare, aprecierea activităţii mintale şi a
capacităţii de comunicare (verbală sau non-verbală),
aprecierea sensibilităţii exteroceptive şi proprioceptive, a perceperii imaginii corpului, aprecierea
abilităţii motorii (reflexe şi reacţii reflexe, tonus
muscular, coordonare pe partea neafectată, controlul
trunchiului şi a părţii afectate), aprecierea controlului motor în diverse situaţii posturale (mobilitate,
stabilitate, mobilitate controlată, abilitate), aprecierea activităţilor zilnice (ADL), aprecierea amplitudinii mişcărilor articulare, aprecierea integrării familiale, sociale, ocupaţionale a pacientului (23).
Hemiplegicul poate prezenta deficite în toate
aceste compartimente funcţionale, necesitând astfel
programe complexe de recuperare. Echipa care
concură la realizarea acestor programe trebuie să
cuprindă medicul specialist de recuperare, kineto/
fizioterapeutul, asistenta medicală, infirmiera, specialistul în terapie ocupaţională, logopedul, asistentul social, specialistul în reorientare profesională,
ortezistul şi eventual medici specialişti din alte
domenii, cum ar fi neurologie, chirurgie plastică,
cardiologie etc.
Pe baza evaluării funcţionale se apreciază că
aceşti pacienţi pot fi încadraţi în trei stadii: iniţial,
mediu şi avansat, considerându-le în timp de la

momentul accidentului vascular cerebral spre momentul refacerii, mai mult sau mai puţin complete.
Metodologia utilizată în recuperare este diferită
pentru fiecare din aceste stadii (24).
Există o serie de principii generale care trebuie
să stea la baza alcătuirii şi executării programului
de recuperare a hemiplegicilor, la care se adaugă
schemele terapeutice personalizate şi adaptate în
permanenţă nevoilor pacientului.
Pacienţii vor urma programul de recuperare prezentat mai sus cu medicaţia caracteristică bolilor de
fond timp de două săptămâni. La externare li se
aplică încă odată bateria de teste de evaluare. Ei
sunt rechemaţi peste 6 luni la o consultaţie de
control în cadrul căreia sunt din nou evaluaţi. La
acest termen se acceptă o abatere de +/- 1 lună.

DISCUŢII
O limită a studiului de faţă este mărimea relativ
redusă a lotului şi în strânsă legătură cu aceasta este
faptul că mulţi dintre pacienţi nu s-au prezentat
pentru ultima evaluare. O altă slăbiciune poate fi
considerată lipsa din studiu a pacienţilor care nu
pot răspunde la întrebări, aceştia reprezentând un
sector important în cadrul patologiei respective. O
ultimă limită constatată este dată de lipsa din bateria
de teste a evaluării depresiei şi condiţiei familiale,
care sunt şi ele elemente determinante în influenţarea
calităţii vieţii (25).
Datele vor fi colectate într-o bază de date şi
prelucrate din punct de vedere biostatistic în scopul
obţinerii de concluzii clare asupra efectului tratamentului de recuperare la pacienţii cu hemipareză
spastică de cauză vasculară şi, prin urmare, colectării
de informaţii privind calitatea vieţii acestora pe
termen scurt şi mediu. De asemenea, ne propunem
investigarea unor asocieri posibile între caracteristicile demografice, funcţia cognitivă, durerea,
spasticitatea, starea funcţională şi comorbidităţile
pacienţilor din lot.
Concluziile vor fi grupate şi analizate astfel încât
să poată fi folosite în scopul îmbunătăţirii circuitului
de recuperare în cazul patologiei mai sus menţionate
pentru a crea premisele obţinerii unor indici superiori de calitate a vieţii acestor pacienţi.
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