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Resumo 

 

Objetivo: Avaliar os efeitos da terapia médica artística Liane Collot d’Herbois em 

pacientes com tremor essencial, além dos indicadores de qualidade de vida e 

sintomas de ansiedade e depressão, realizando um comparativo sobre durabilidade 

dos resultados apresentados. Métodos: Foi realizado um estudo longitudinal 

prospectivo, intervencionista, com dois grupos paralelos de pacientes com Tremor 

Essencial de abril de 2018 a maio de 2022. De forma randomizada os pacientes 

elegíveis compuseram o grupo que recebeu a terapia (GETA) e o placebo (GDA), em 

16 sessões. Os critérios motores de inclusão e exclusão utilizados foram os publicados 

pelo Movement Disorder Society (Deuschl, G 1998). Em formato duplo-cego os 

pacientes foram avaliados sobre os aspectos do tremor, por neurologistas 

especialistas em transtorno do movimento, utilizando a escala de Fahn Tolosa e 

Marín. A escala WHOQOL-BREF, foi o instrumento utilizado para avaliar qualidade de 

vida e os Inventários de Ansiedade e de Depressão de Beck para os referidos 

transtornos. Os pacientes foram avaliados em 4 tempos de avaliações. Resultados: 

Dos 36 pacientes elegíveis, houve 34% de desistência, sendo que o GETA com n=16 

e GDA com n=8 completaram o protocolo.  52,8% dos pacientes eram do sexo 

feminino, com média de idade 61,44 (DP=15,56); 55,6% apresentaram o 1º grau de 

escolaridade sendo que 36,1% estudaram por até 4 anos; 41,7% referem trabalho 

braçal e 72,2% são aposentados. Dos aspectos clínicos epidemiológicos, 74% (n=26) 

apresentaram hereditariedade para sintomas do tremor; 19,4%, indicaram inicio da 

doença entre 28 e 35, e 56 a 63 anos. A hipertensão foi doença associada com maior 

incidência (36,1%); 63,9% dos pacientes fazem uso de anti-hipertensivos e 55,6% de 

anticonvulsivantes. GETA e GDA não apresentaram diferenças significativas, em 

relação à frequência dos sinais do Tremor. Na correlação das amostras emparelhadas  

da 1ª AV com a 2ª AV, após a intervenção terapêutica,  o GETA apresentou melhora 

com significância em todos os subgrupos avaliados: Localização e Gravidade 

p=0,031, Tarefas Motoras p=0,006, Funcionalidade p=0,43. Na correlação das 

amostras emparelhadas, da 1ª AV com a 2ª AV e da 1ª AV com a 4ª AV considerando 

os domínios de qualidade de vida, o GETA apresenta melhora com significância 

estatística em 6 dos 10 itens avaliados. Os escores apresentados na correlação entre 

os mesmos tempos avaliações, nos indicadores de ansiedade e depressão o GETA 



 

 x 

apresenta também melhora significativa.  O GDA apresentou para os sintomas de 

depressão significante diminuição Conclusão: Os pacientes do GETA apresentaram 

melhoras dos sintomas do tremor essencial, inclusive em sua durabilidade. Obtiveram 

benefícios significativos e importantes, relacionados aos níveis da qualidade de vida, 

diminuição dos sinais de ansiedade e depressão. Portanto, a terapia médica artística 

mostrou-se eficiente e eficaz para os pacientes deste estudo.  

 

Descritores: Tremor essencial; Terapia médica artística; Medicina antroposófica; 

Terapias complementares em medicina; Qualidade de vida. 
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Abstract 

 

Objectives: To evaluate the effects of Liane Collot d’Herbois medical painting therapy  

in patients with essential tremor, in addition to indicators of quality of life and symptoms  

of anxiety and depression, and compare the durability of the results presented.  

Methods: a randomized, parallel-group, double-blind, prospective, longitudinal trial  

developed from April 2018 to May 2022. Eligible patients were assigned to the group 

receiving therapy (GETA) and placebo (GDA). The motor inclusion and exclusion 

criteria were published in the Movement Disorder Society in 1998 (Deuschl, G). The 

patients were double-blind evaluated on aspects of tremor by neurologists specializing 

in movement disorders, using the Fahn Tolosa and Marín scale. WHOQOL-BREF 

scale was used to assess the quality of life and the Beck Anxiety and Depression 

Inventories to evaluate these disorders. The intervention protocol was 16 sessions, 

and the patients were assessed 4 times one year. Results: Of the 36 eligible patients,  

34% dropped out, and GETA with n=16 and GDA with n=8 completed the protocol.  

52.8% were female patients, with a mean age of 61.44 (SD=15.56); 55.6% had  

completed the 1st level of schooling, and 36.1% had studied for up to 4 years; 41.7%  

refer manual work, and 72.2% were retired. Of the clinical epidemiological aspects,  

74% (n=26) showed heredity for tremor symptoms; 19.4% indicated the onset of the  

disease between 28 and 35 years, and between 56 and 63 years. Hypertension was  

the associated disease with the highest incidence (36.1%); 63.9% of patients use  

antihypertensive drugs and 55.6% use anticonvulsants. GETA and GDA did not  

present significant differences in relation to the frequency of Tremor signals. In the  

correlation of the paired samples of the 1st AV with the 2nd AV, after the therapeutic  

intervention, the GETA showed significant improvement in all subgroups evaluated:  

Location and Severity p=0.031, Motor Tasks p=0.006, Functionality p=0.43. In paired  

samples correlation, between the 1st AV and the 2nd AV, and the 1st AV with the 4th  

AV considering the quality-of-life domains, GETA presents an improvement with  

statistical significance in 6 of the 10 evaluated domains. The scores presented in the  

correlation between the same evaluation times, in the indicators of anxiety and  

depression, GETA presents a significant improvement. GDA showed a significant  

decrease in depression symptoms. Conclusion: The GETA patients improved essential 

tremor symptoms, including their durability. They obtained significant and important 
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benefits, related to the levels of quality of life, and reduction of signs of anxiety and 

depression. Therefore, medical painting therapy proved efficient and effective for this 

study's patients. 

 

Keywords: Essential tremor; Medical painting therapy; Anthroposophical medicine; 

Complementary therapies in medicine; Quality of life. 
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1.1 Tremor Essencial 

 

Dentro das doenças de Transtorno do Movimento, Tremor Essencial (TE) é 

considerada a doença mais comum em todo o mundo. O índice de ocorrência desta 

doença é maior que doença de Parkinson ou Alzheimer. De três a quatro pacientes 

dentre 1.000 apresentam TE. Anualmente, dentre 100.000 pacientes, 23 indivíduos 

apresentam a doença. Esta incidência sofre aumento, na medida que a idade avança. 

(Zesiewicz, T. et al., 2010; Louis, E, 2005)   

É caracterizada como uma síndrome de tremor bilateral postural e/ou ação que 

envolve os MMSS. Pode acometer outras partes do corpo. Sem a presença de outros 

sinais neurológicos. Além dos aspectos motores, alguns autores consideram os 

aspectos não motores, como cognitivos e psiquiátricos, em comportamentos de 

pacientes acometidos por TE. Estudos apontam características de personalidade 

dominante, pessoas com ansiedade, fobias sociais, depressão, baixa estima, assim 

como déficits funcionais auditivos e olfativos. Em termos das funções cognitivas, são 

identificadas alterações cognitivas, como de memória recente, problemas com 

fluência verbal, atenção e problemas de função executiva. (Medeiros, L. et al., 2016; 

Louis, E., 2010) Com a nova classificação de TE, Bhatia, K. et al. (2018), estes 

aspectos têm sido matéria de controvérsia, e quando estão presentes são 

considerados como TE plus. 

Trata-se de uma enfermidade considerada benigna na maioria dos pacientes. No 

entanto, cerca de 25% dos pacientes diagnosticados com TE sofrem na tentativa de 

viver uma vida comum, pois ações da vida diária, como comer, escrever, cuidados 

corporais e de higiene, são de difícil execução. Essas limitações influenciam 

substancialmente a qualidade de vida destes indivíduos. (Louis, E., 2002) 

Mesmo havendo esforços de especialistas competentes no assunto, as opções de 

tratamento do TE ainda são limitadas. A terapêutica medicamentosa com 

anticonvulsivante ou betabloqueador é a mais indicada e a primeira opção para 

pacientes que apresentam tremor mais intenso e que já sofrem no desempenho das 

atividades cotidianas. A resposta aos medicamentos é observada especialmente na 

diminuição da amplitude do tremor. Alguns efeitos colaterais, como tontura, náuseas, 

diplopia e sonolência, podem ocorrer. Toxina botulínica, intervenção cirúrgica, como 

a estimulação cerebral profunda (DBS), são indicadas como possibilidades 
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secundárias de tratamento, quando os sintomas persistem após a administração 

medicamentosa. (Zesiewicz, T. et al., 2010; Elble, R., 2011)  

A literatura apresenta estudos contínuos, na tentativa de ampliar os conhecimentos 

sobre a epidemiologia, patogênese e tratamentos para TE. Há ainda uma grande 

demanda para sobrepor as lacunas existentes na heterogenia e complexidade desta 

doença, consequentemente, sobre o prognóstico do paciente, e uma terapêutica mais 

otimizada e eficiente. Sendo assim, há campo para mais estudos e pesquisas, e 

oportunidade para que novas práticas terapêuticas sejam desenvolvidas e 

conhecidas, assim como abordagens terapêuticas que foquem na integralidade do ser 

humano, considerando os aspectos motores, emocionais e, também, psicossomáticos 

e psiquiátricos.  

 

1.2 Terapia médica artística 

 

O presente estudo apresenta a abordagem da Terapia Médica Artística (TMA) 

proposta por Liane Collot d`Herbois como uma pratica integrativa complementar à 

saúde e recurso terapêutico no tratamento dos pacientes com TE. Trata-se de estudo 

inédito, pois não há na literatura científica um estudo conduzido para tratamento de 

TE, sob base teórica da Antroposofia.  

A TMA tem seus princípios fundamentados na Antroposofia, ciência espiritual 

proposta pelo austríaco Rudolf Steiner, no início do século 20. A Antroposofia propõe 

ampliar o conhecimento sobre a compreensão do ser humano. Esta compreensão 

pode ser obtida por meio dos estudos dos conceitos teóricos, mas também da 

observação empírica, a partir da atuação do profissional especialista e respectivos 

resultados obtidos, apresentados pelo indivíduo em questão. Existem diversos 

segmentos de atuação, onde os preceitos da visão do ser humano são aplicados como 

na Medicina Antroposófica (MA). Dra Ita Wegman (1876 – 1943) a convite de Rudolf 

Steiner, desenvolve a MA permitindo ao profissional médico, que amplie sua 

compreensão sobre o ser humano, o que ajudará na sua prática profissional e no 

cuidado ao seu paciente. Esta medicina é difundida e aplicada mundialmente, e no 

Brasil é reconhecida oficialmente pelo Ministério da Saúde como uma medicina 

integrativa. (Ministério da Saúde, 2018) A TMA é considerada uma prática integrativa 

complementar à saúde e uma terapêutica complementar da medicina antroposófica. 
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Portanto, esta terapêutica também considera o paciente, um ser integral, composto 

por corpo, alma e espírito, e tem como objetivo, sua salutogênese. O sociologista 

Antonovsky compreende o termo salutogênese como a busca por permanecer 

saudável, podendo ser uma possibilidade pela conquista do equilíbrio entre as 

competências do pensar, sentir e agir, a funcionalidade e a melhora da qualidade de 

vida do paciente. (Rizk, K., 2010) 
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2.1 Objetivo geral 

 

Avaliar os efeitos da terapia médica artística Liane Collot d’Herbois, em 

pacientes com Tremor Essencial (TE). 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 Investigar a eficiência, a eficácia e a durabilidade desta terapêutica nos sintomas, 

em pacientes com TE; 

 Investigar alterações nos padrões de qualidade de vida dos pacientes;   

 Avaliar alterações nos níveis de ansiedade e depressão.  
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3.1 Tremor Essencial 

 

Tremor é definido por movimento involuntário, rítmico, oscilatório de parte do 

corpo. 

Estudos são unânimes em apontar Tremor Essencial (TE) como a doença mais 

comum dentre as do transtorno do movimento. (Zesiewicz, et al., 2010; Lenka, 2020; 

Borges,1994) São encontrados registros sobre tremores em antigas épocas culturais 

e também na Bíblia. Historicamente, TE sempre foi uma doença de interesse para ser 

melhor compreendida, e progressos foram evidenciados, vindo a contribuir na 

epidemiologia da doença. O neurologista Charles Dana descreve, em 1887, a 

presença de tremor em integrantes da mesma família, indicando componentes 

hereditários. (Dana, 1887) Em 1949, Critchley associa tremor hereditário familiar à 

atrofia olivopontocerebelar, doença de Parkinson e distonia. (Critchley, 1949) Larsson 

e Sjögren, a partir de estudo clinico e epidemiológico de TE, realizado na Suécia em 

1960, definem o modo de herança autossômica. (Larsson T., 1960) O estudo de 

Gasparini et al., em 2001, aponta que pacientes com TE apresentam características 

motoras e não motoras, como cognitivas e psiquiátricas. (Gasparini, et al., 2001) A 

publicação de Louis (2005) sugere tratar-se de uma doença não mais 

monossintomática, e sim, complexa e progressiva, de heterogeneidade etiológica, 

clínica e patológica. Estudo realizado pós-morten, por Louis (2010), identificou um 

índice de 75% de alterações estruturais no cerebelo, com perda de células de Purkinje, 

em pacientes que tinham TE, em comparação com pacientes de grupo controle. 

Entretanto, isto é controverso, pois outros estudos não encontraram os mesmos 

achados. (Rajput, 2014) Fatores ambientais, como exposição à substâncias tóxicas, 

também são apontados como potenciais para o desenvolvimento da doença. (Ong, 

2019)  

A ciência apresenta avanços na classificação da doença. Uma classificação bem 

definida objetiva esclarecer síndromes isoladas para que sejam corretamente 

diagnosticadas. Quando bem diagnosticadas, entende-se que tratamento e 

prognóstico da doença possam ser eficientes. A classificação de TE provável e 

clássico, publicada por MDS em 1998:  foi utilizada como referencial por vários anos. 

Inclui tremor postural ou cinético bilateral e simétrico, persistente de mãos e 

antebraços, podendo ocorrer tremor cefálico. (Deuschl G., 1998). Deuschl e Elble 
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(2009) propõem subclassificação para três subtipos: 1- TE hereditário; 2- TE 

esporádico; 3- TE senil, que são os pacientes diagnosticados com TE clássico e têm 

início após os 65 anos de idade. (Zesiewicz, et al., 2010; Deuschl, 2009) A declaração 

de consenso para classificar a doença publicada por Bathia et al. (2018), apresenta 

dois eixos a serem considerados. O Eixo 1 engloba as características clínicas da 

doença, investigadas a partir de: dados históricos, características do tremor, sinais 

associados e exames laboratoriais; o Eixo 2 é a etiologia: se a doença foi adquirida, 

se foi geneticamente definida ou se foi idiopática (familiar ou esporádica). Esta 

definição propõe dois eixos de classificação: TE e TE Plus, com os critérios de 

inclusão descritos no Quadro 1. (Bathia et al., 2018)  

 

Quadro 1 – Progressão histórica da classificação de Tremor Essencial  

Autor / ano Achados 

Marsden 1981 

TE não é uma doença singular e única, classificada em 4 tipos: tipo I-

tremor fisiológico exacerbado; tipo II-TE patológico benigno; tipo III-TE 

patológico grave; tipo IV- sintomático TE; 

Deuschal 1998 Classificação TE clássico e TE provável; 

Deuschl e 

Elble 2009 

Classificação do TE clássico em três subtipos: I- hereditário; II- TE 

esporádico; III- TE senil; 

Bathia et al 2018 Classificação por dois eixos: características clinicas e etiológicas. 

Fontes: Borges 1994; Louis 2005; Louis 2010; Zesiewicz 2010; Elble, 2011; Louis 2018. 

 

A classificação da Sociedade de Transtorno do Movimento proposta por Bhatia et 

al. (2018) é uma contribuição útil para médicos especialistas. No entanto, gera 

polêmica (Figura 1). Entende-se que deveria ser respaldada por dados obtidos de 

novos estudos científicos. Tal classificação reforça a heterogeneidade do TE, e a 

crítica aponta que novas classificações deveriam ser sugeridas, agrupando-as em 

características clínicas (tremor com ou sem repouso), histórico familiar e idade, na 
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qual o sintoma é identificado. Mas, reforça a importância das definições e novas 

terminologias serem indicadas, a partir de base de dados gerados por resultados de 

novas pesquisas clínicas cientificas. (Louis, 2020) 

 

 

Fonte: Bhatia, et al, 2018. 
Figura 1. Classificação das síndromes de tremor.  

 

O diagnóstico diferencial é essencialmente baseado em critérios clínicos. Os 

sintomas são diagnosticados por meio de exames clínicos com 90% dos casos 

apresentando tremor nas extremidades superiores, nas mãos com movimento de 

flexão e extensão. Tremores em outras partes do corpo são frequentes, como na 

cabeça, segmento cefálico, apresentando movimento de afirmação ou negação; 

entonação trêmula de voz pelos músculos da fonação serem afetados; na face ou 

mandíbula. Cerca de 10% apresentam tremor nos membros inferiores. (Zesiewicz, et 

al., 2010) 
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Quadro 2 - Critérios de inclusão e de exclusão de TE e TE plus  

Tremor Essencial 

 

Tremor Essencial Plus 

 

Tremor com as características de 
TE e sinais neurológicos 
adicionais: 

 

Critérios de exclusão 
para TE e TE plus 

 

1) síndrome de tremor isolado de 

tremor bilateral de ação do 

membro superior; 

2) duração mínima de 3 anos; 

3) com ou sem tremor em outros 

locais (por exemplo, cabeça, voz 

ou membros inferiores); 

4) ausência de outros sinais 

neurológicos, como distonia, 

ataxia ou parkinsonismo; 

 

1) marcha prejudicada;  

2) postura distônica questionável;  

3) leve comprometimento da 

memória; 

4) outros sinais neurológicos de 

significado desconhecido, que 

não são suficientes para fazer 

uma classificação ou diagnóstico 

de síndrome adicional; 

5) TE com tremor em repouso 

deve ser classificado como Plus 

 

1) tremores focais 

isolados (voz, cabeça); 

2) tremor ortostático com 

frequência > 12Hz; 

3) tremores específicos da 

tarefa e da posição; 

4) início súbito e 

deterioração gradual. 

Fonte: Bhatia, et al, 2018. 

 

A visão tradicional do TE ser uma doença benigna e monossintomática vem sendo 

desafiada, para considerações de ser uma infermidade caracterizada por sintomas 

motores, mas também não motores. Os sintomas não motores incluem aspectos 

cognitivos, neuropsicológicos e psiquiátricos. A revisão sistemática realizada por Louis 

(2010) apresenta achados de vários estudos, com pacientes de TE comparados com 

grupo controle, como déficits cognitivos, dificuldades nas funções executivas e início 

de demência, mais prementes em pacientes com idade avançada. No entanto, foram 

resultados sem significância estatística. No âmbito psiquiátrico, depressão, ansiedade 

e transtornos de humor, foram sintomas incidentes. Há a hipótese de que sintomas 
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psiquiátricos podem ser consequências às doenças associadas ao TE e não apenas 

efeito da doença em si. (Louis, 2010)   

Trata-se da doença mais comum do transtorno do movimento. No entanto, a 

prática médica ambulatorial observa que os pacientes com TE procuram serviços 

médicos, com o intuito de descartar a hipótese de os sintomas serem relacionados 

com doença de Parkinson. (Ong, 2019) Alguns continuam o tratamento médico, outros 

desistem. Estudos mostram que a prevalência é de 14% dos pacientes apresentarem 

a doença com idade acima de 65 anos. (Pinto, 2013) O indicador da incidência anual 

é de 23 indivíduos para cada 100.000(1). Estudo realizado em Minnesota, nos Estados 

Unidos, indicou a progressão da incidência da doença, de 58,6 por 100.000, entre 

pessoas de 60–69 anos, até 84,3 por 100.000 pessoas (Zesiewicz, et al., 2010), em 

indivíduos de 80 anos para mais. Na Espanha, o estudo ajustou o indicador de 

incidência de 616 para 100.000 pessoas por ano, para pessoas com 65 anos ou mais. 

(Louis, 2005)  

A doença causa dificuldades para alguns pacientes levarem sua vida de forma 

saudável e funcional. Os sintomas interferem na qualidade de vida, nas questões 

sociais e relacionais, impactando os aspectos emocionais, vindo a apresentar 

sintomas de doenças psiquiátricas, como depressão e ansiedade. Este contexto, 

acrescido com o aumento da incidência conforme progressão da idade, deixam um 

panorama não muito otimista para pacientes com TE, sobretudo nos países que 

tendem ao envelhecimento populacional. (Zesiewicz, et al., 2010; Louis, 2005) No 

Brasil, o índice de envelhecimento populacional é de 43,19%, em 2018, com uma 

projeção para 173,47%, em 2060. (Paradella, 2017) Este panorama indica que o Brasil 

pode vir a contribuir no reforço dos indicadores de aumento da doença, em paralelo 

ao envelhecimento populacional.  

Os esforços e avanços para a compreensão da doença reúnem o objetivo de 

propor tratamento e melhores prognósticos para pacientes acometidos com TE, ainda 

que os mesmos não possibilitem curar o tremor. A administração medicamentosa tem 

sido o tratamento mais recomendável e eficiente, que dependerá da gravidade do 

tremor, consequente grau incapacitante e qualidade de vida, e sobretudo da decisão 

do paciente. Pacientes beneficiam-se dos medicamentos por amenizar sintomas do 

TE, no entanto, podem apresentar efeitos colaterais. (Rajput, A., 2014) (Quadro 3).  
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Quadro 3 – Tratamentos utilizados para TE 

Tratamento Categoria/Classe Benefícios Efeitos Colaterais 

Primidona 

Medicamentoso oral 

–Anticonvulsivante/ 

Barbitúrico 

Estabiliza sintomas do TE 

(alterações na frequência 

e amplitude do tremor); 

Sedação, tontura, fadiga, 

sonolência, ataxia, 

confusão, náusea, vômito; 

Propranolol 

Medicamentoso oral 

- Anti-hipertensivo 

Betabloqueador 

Adrenérgico 

Estabiliza sintomas do TE 

(alterações na frequência 

e amplitude do tremor); 

Bradicardia, 

broncoespasmo, fadiga, 

depressão, declínio da 

função sexual, hipotensão; 

 

Topiramato 

  

Medicamentoso oral 

–Anticonvulsivante 

Redução média dos 

sintomas do TE; 

Redução apetite, perda de 

peso, parestesias. 

Toxina 

botulínica 

Medicamentoso 

Injetável – Proteína; 

Redução discreta do 

tremor postural; 

Fraqueza muscular; 

disfagia; fraqueza na voz, 

dispneia; 

Estimulação 

cerebral 

profunda 

Cirúrgico – inserção 

de eletrodo no VIM* 

do tálamo  

Diminuição dos sintomas 

do TE; 

 

Ser refratário; 

Haver inadaptação; 

Falta de insumos (bateria).  

*VIM=núcleo ventral intermediário. 
Fonte: Rajput 2014; Elble 2011; Zesiewicz 2010; Deng 2007; Brin 2001. 

 

A comunidade científica, que estuda o TE, é unânime pelo interesse no 

desenvolvimento de pesquisas científicas, que gerem dados atualizados para ampliar 

o conhecimento sobre aspectos que compõem a heterogeneidade desta enfermidade.  

 

3.2 Antroposofia 

 

 Antroposofia, ciência espiritual que propõem o conhecimento sobre o homem, 

fundamentada pelo austríaco Rudolf Steiner, no começo do século 20. Traz alguns 

pensamentos ou ideias sobre as curiosidades inexplicáveis da existência humana. A 

antroposofia compreende que o homem tem sua existência no mundo físico 

conhecido, objeto dos sentidos e das ciências. (Setzer, 2016) Mas, a partir da 

observação e do aprofundamento desta ciência espiritual, considera-se que há algo 

não físico, situações intocáveis ou subjetivas, que contribuem na compreensão da 

existência humana. Apresenta diferentes reflexões sobre as perguntas: “quem sou 

eu?”; “de onde venho e para onde vou?”; “qual o sentido de minha vida?”. Estes 



R e v i s ã o  d a  L i t e r a t u r a  14 

 

aspectos subjetivos, cuja existência é sabida, podem ser observados, conhecidos e 

pesquisados de forma consciente, quando há interesse e envolvimento. Utiliza-se 

raciocínio, criticidade, metodologia, observações sistemáticas e empíricas, pesquisas 

e hipóteses sobre ocorrências, e correlaciona-as às “leis da natureza” ou “arquétipos”, 

que são modelos de seres criados, padrão, patrimônio comum à toda a 

humanidade.(Ribeiro, 2009) Estes fenômenos de âmbito mais abrangente, 

impalpável, são investigados e seus resultados apresentados, com a pretensão de 

que estes possam indicar o método a ser utilizado, subsidiando novos estudos, e que 

o conhecimento continue sendo construído. (Lanz, 1983)  

 A antroposofia contribui em vários campos da vida prática, assim como estes 

segmentos continuam colaborando para o fortalecimento e a abrangência da 

antroposofia em sua diversidade de áreas de atuação: medicina, farmacologia, 

pedagogia, agricultura, corporativa, arquitetura, teologia, religião, entre outras. O 

conhecimento sobre esta “sabedoria humana” pode acontecer por toda a vida e iniciar 

por meio de diferentes princípios, dependendo do interesse e do objetivo do 

pesquisador. Há vários fundamentos que a constituem e podem ser a “porta de 

entrada” para essa pesquisa e desenvolvimento individual: a Essência da Entidade 

Humana; o Sono e Vigília, a Vida e Morte; a Evolução do Universo e o Homem, entre 

outros. Cabe a cada indivíduo, a decisão pelo caminho de seu desenvolvimento nos 

âmbitos do corpo, da alma e do espírito, e a antroposofia pode ser um veículo para 

isto e para as respostas às perguntas da existência humana. (Lanz, 1983) 

 

3.3 Medicina Antroposófica 

 

A Medicina Antroposófica (MA) é uma área de atuação da antroposofia, 

desenvolvida por Rudolf Steiner, em conjunto com a Doutora Ita Wegman. A MA é 

praticada mundialmente, com ênfase e reconhecimento dos governos europeus. No 

Brasil, desde 2006, a MA é reconhecida na Política Nacional de Práticas Integrativas 

e Medicinas Complementares (PICS) como uma abordagem médico-terapêutica. 

Conta com um sistema integrado, com profissionais interdisciplinares de diferentes 

áreas da saúde, como terapia artística, aconselhamento biográfico, psicologia e 

outros, e utiliza medicamentos de substâncias originadas de minerais, vegetais e 

animais. (Kienle, 2013; Marques, 2013) 
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A MA é compreendida como uma extensão da medicina convencional 

(medicina regular ou medicina moderna).  

Os profissionais que atuam na visão ampliada da medicina antroposófica são 

formados nas diferentes especialidades da medicina convencional e nas faculdades 

dos respectivos sistemas ou áreas da saúde. Posteriormente à formação acadêmica, 

aprofundam-se no contexto da ciência espiritual da antroposofia, por meio de cursos, 

pesquisas e autodesenvolvimento. A MA traz uma abordagem médica humanizada, 

que consiste em compreender o ser humano integrado, composto por corpo, alma e 

espírito. (Baars, et al., 2018) 

A Antroposofia tem suas raízes na visão dos naturalistas românticos europeus 

do século 19, como Goethe. O modo de pensar, considerando o ser integral, tem 

embasamento na pesquisa e na observação metodológica cientifica dedutivo-

goethiana, que subsidia evidências empíricas e referencia uma medicina baseada em 

conhecimento. (Moraes, 2007) 

Todo conceito antroposófico e os respectivos arquétipos corroboram para 

compreensão mais ampla do ser humano. As leis arquetípicas são alicerces na 

compreensão deste indivíduo na sua integralidade.   

As doze forças zodiacais; os doze sentidos; os ciclos de desenvolvimento da 

biografia humana, conhecidos como setênios; a heptamembração nos metais; as 

qualidades e atuação dos sete planetas no indivíduo; aspectos da quadrimembração, 

como os quatro elementos da natureza, os quatro temperamentos, as quatro forças 

constitutivas ou formativas (Quadro 4); a trimembração nos diferentes pontos de vista, 

pensar sentir e agir, os três sistemas orgânicos, sistema neurossensorial(SNS), 

sistema rítmico(SR), sistema metabólico-motor(SMM); os binômios, saúde e doença, 

neurastenia e histeria, sono e vigília, inflamação e esclerose, nervo e sangue são 

conteúdos amplamente abordados, que apoiam o profissional especialista no 

diagnóstico médico do paciente, e que norteiam a prática medica terapêutica no 

acompanhamento clinico do paciente na abordagem da MA, assim como das práticas 

terapêuticas embasadas na Antroposofia. (Baars, et al., 2018; Bott, 2018)  

A perspectiva da biografia, pode ser compreendida por três fases, nas quais as 

leis biográficas acontecem de forma arquetípica a cada setênio: 1ª fase - a do 

nascimento até os 21 anos, quando as forças formativas se dedicam no 

desenvolvimento do corpo e seu amadurecimento físico; 2ª fase – ocorre o 
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desenvolvimento da alma, quando o indivíduo está no período de individuação, o 

tempo do trabalho para realizar sua missão; 3ª fase - período conhecido como o da 

sabedoria, quando o indivíduo desenvolve sua espiritualidade, podendo disseminar 

suas aprendizagens, e que se depara com enfraquecimento das forças vitais. 

(Burkhard, 2012) 

 

Quadro 4: Diferentes aspectos da quadrimembração  

Quatro elementos Terra Água Ar Fogo 

Quatro reinos Mineral Vegetal Animal Ser humano 

Quatro estações do 

ano 
Inverno Primavera Outono Verão 

Quatro temperamentos Melancólico Fleumático Sanguíneo Colérico 

Quatro humores Bile Negra Fleuma Sangue Bile Amarela 

Quatro sistemas  
Sistema 

Pulmonar 

Sistema 

Hepático 

Sistema             

Renal-Genital 

Sangue e 

Coração 

Quatro órgãos Pulmão Fígado Rim Coração 

Quatro 

organizações/corpos/ 

forças constitutivas   

ou formativas 

Corpo físico 
Corpo etérico 

Corpo vital  

Corpo astral 

Corpo anímico 
Eu 

Fonte: Adaptação Marques 2013; Moraes 2005. 

 

3.4 Terapia médica artística 

 

 A Terapia Médica Artística (TMA) é desenvolvida sob as leis da luz, da cor e da 

escuridão, proposta por Liane Collot d'Herbois. Trata-se de uma referência para 

diagnosticar processos orgânicos, saudáveis e patológicos. A terapêutica baseada 

nos princípios propõe a reorganização dos processos vitais.  

 Os princípios originais de escuridão e luz são baseados no que Rudolf Steiner 

propôs sobre a evolução do ser humano até os tempos atuais da vida na Terra. 

(Steiner, 2006) Existe uma relação entre o desenvolvimento cósmico e a evolução do 
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ser humano, e os princípios da escuridão e da luz. No “Velho Saturno” tudo é calor, 

um mover como um tecer, substância, densidade, mas não há peso. No "Velho Sol" 

há um primeiro lampejo de luz, reflexos suaves aparecem como um crescimento 

orgânico. Na "Velha Lua" surge o elemento água e acontece uma separação entre luz 

e escuridão. Estabelece-se uma polaridade entre essas forças e uma tensão. Até que 

ocorre a separação entre os ambientes mais claros e transparentes, dos mais densos, 

escuros e amplos. No último período de desenvolvimento conhecido como Terra, entre 

esses dois polos, escuridão e luz, as cores tornam-se visíveis aos homens. Durante 

esses estágios formativos anteriores, são criados os quatro elementos da natureza 

(no macrocosmo): calor, ar, água e substância e vêm a compor o organismo humano 

(o microcosmo).  

 Para o ser humano encarnar-se, ele passa por um processo de metamorfose, 

transformando todas as forças formativas existentes na evolução terrestre, para uma 

pequena escala. Uma lembrança de toda a evolução transforma-se em quatro forças 

ou organizações formativas: a organização do Eu, do astral, a etérica e a física. Todas 

as áreas da Antroposofia, a MA, a TMA entre outras, utilizam essencialmente esse 

conceito, o arquétipo da quadrimembração, das quatro organizações. (Steiner, 2006; 

d´Herbois 2016)  

 Abaixo segue um breve resumo do conceito da quadrimembração. O ser 

humano é constituído por um corpo físico (organização física), visível externamente e 

formado por ossos, órgãos, tecidos e pele. Quando este corpo morre, ele se torna um 

cadáver, perdendo sua forma e entrando em um processo de decomposição. No 

entanto, enquanto este corpo está vivo, existe uma força vital atuando em direção 

inversa à gravidade, chamadas por Steiner de corpo etérico (organização vital). 

Enquanto as forças da gravidade atuam no corpo físico empurrando-o para a Terra, 

existem forças agindo em direção ao cosmos, em um processo crescente, como 

podemos ver acontecendo com o reino vegetal. Os animais têm em sua constituição 

os corpos físico e etérico, mas também os sentimentos, instintos, dor e prazer. Neste 

nível, a força formativa é denominada como corpo astral. O ser humano se diferencia 

do animal por ter autoconsciência. Como ser individualizado, a espécie humana é a 

única que se apresenta no mundo referindo-se como “Eu”. Este ser humano tem a 

organização física, etérica, astral (a alma) e o Eu (organização do Eu), completando 

uma imagem de um homem em sua integralidade. (Baars, 2018; Bott, 2018; Steiner, 
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2004) Os princípios propostos por Liane Collot d'Herbois na terapia médica artística 

pressupõem contribuir para o resgate do equilíbrio da organização quádrupla que se 

tornou desarmônica, desencadeando um processo patológico.  

 Liane Collot d'Herbois observou que no mundo vivo e em movimento, deveria 

haver algo estável, que sirva como referência. Ela reconheceu que existem leis 

espirituais no mundo exterior, trabalhando também no mundo interior, no ser humano, 

que respaldam os processos criativos desta terapêutica. São as leis da luz, da 

escuridão e das cores que têm como base, os princípios originais (luz e escuridão). 

Trabalhando com esses princípios (luz, cor e escuridão) no processo terapêutico e 

com a pintura, essas leis funcionam ativamente no ser humano. (d`Herbois, 2016) 

 Os princípios de luz, cor e escuridão formam um arquétipo de três, uma 

trimembração. No ritmo diário e noturno na natureza, os três fenômenos existem na 

mais perfeita harmonia. No mundo exterior, a luz vem do polo superior, traz claridade, 

iluminando e interferindo com seus atributos na atmosfera. A escuridão, no mundo 

exterior, representada pela terra, promove um ambiente de substância e calor. A 

natureza está no meio e se expressa com seu enorme espectro de cores, de cores 

móveis e mutáveis. O ser humano é uma inversão do mundo exterior, uma expressão 

microcósmica do macrocosmo (Figura 2). Considerando-o de forma trimembrada, este 

indivíduo contemplará em si, aspectos espirituais, da alma e físicos-corpóreos. Os 

aspectos espirituais dizem respeito aos princípios originais, a luz e a escuridão, que 

indicam, respectivamente, como se deu o desenvolvimento deste indivíduo na terra e 

sua relação com ela. Em outras palavras, como está a qualidade de sua consciência 

e como aconteceu seu processo de encarnação. Ao abordar os aspectos da alma, 

entende-se como são as atividades do pensar, do sentir e de suas forças volitivas, o 

seu agir. Esta inversão, quando observada considerando os aspectos físicos-

orgânicos, o princípio da luz refere-se ao polo superior do organismo humano, o SNS.  

O princípio da escuridão está relacionado ao SMM. As cores, o mundo mediano, 

relacionam-se com o SR, ambiente onde a alma vive e a sede dos órgãos relacionados 

aos sistemas respiratório e circulatório. (d`Herbois 2016) Observações considerando 

os aspectos trimembrados serão os fundamentos que norteiam o diagnóstico 

terapêutico.   
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Fonte: Adaptação princípios Liane Collot d`Herbois. 
Figura 2. Aspectos da trimembração considerando os princípios Luz, Cor e Escuridão. 

 

 Seguem conceitos que ajudam a esclarecer definições sobre os três sistemas. 

O sistema metabólico-motor ou das extremidades é compreendido por todos os 

processos e órgãos localizados abaixo do diafragma e os membros superiores e 

inferiores. Caracteriza-se pelo predomínio das forças anabolizantes, pela função de 

metabolizar e por movimento. O calor é o regente dos processos vigentes deste 

sistema e o que dá suporte à transformação que ocorre do alimento externo ingerido 

e que, através do metabolismo, realiza a conversão deste alimento em substância 

humana, individualizada. O sistema neurossensorial tem sua sede no polo superior do 

ser humano, onde estão concentrados os sentidos e onde se refere a existência da 

consciência, da cognição, dos sistemas nervosos e do estado de vigília. As forças 

etéricas são transformadas pela capacidade cognitiva, do pensar e da memória. Trata-

se de um sistema regido por forças catabolizantes, de desgastes, formadoras e 

finalizadoras. O sistema rítmico está no centro e media e coordena a interação entre 

os sistemas neurossensorial e metabólico. Este sistema salvaguarda a potencialidade 

pela saúde, pois rege os processos circulatórios e os respiratórios, além da relação 

com mundo exterior e interior, tudo através do ritmo. (Girke. 2014; Steiner, 2009) O 

processo terapêutico conduzido a partir dos princípios luz, cor e escuridão, conforme 
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as leis espirituais que consignam uma ordem no macrocosmo e inversamente no 

microcosmo, atua de forma criativa e ativa no organismo humano. Tem a proposta de 

reorganizar os processos, suavizando forças predominantes em um dos sistemas 

orgânicos para, por consequência, fortalecer outros processos na busca do equilíbrio, 

considerando o ritmo e a integralidade do organismo humano.      

 Como mencionado acima, a cor se revela no encontro dos princípios originais luz 

e escuridão, o qual ocorre em diferentes qualidades, características e contextos. Segue 

um breve relato da composição dos encontros em harmonia, das cores nos 4 reinos e 

com diferentes qualidades da luz. Na luz fraca, vivenciamos:  

 Magenta – Quando a luz é difusa e o calor onipresente. É possível ve-la 

rapidamente no início da manhã ou em um pôr do sol, como um brilho de magenta nas 

nuvens ou em um grande trecho no céu. É um prazer observa-la nas flores e nas pedras 

preciosas;   

 Carmine - Ocorre em ambiente de escuridão, quando a fonte da luz está longe, 

mas ainda ilumina a terra com um suave brilho.  Trata-se de ambiente quente que 

permeia uma conexão com a terra e uma sensação de segurança e proteção. 

Encontrada no reino animal, mas com frequência, nos reinos vegetal e mineral. Ao 

vivenciar carmine obtem-se a noção de estar intimamente ligado ao mundo terreno, 

oportunizando a sensação de acolhimento por se estar na terra;  

 Indigo – Visível no final do dia, enquanto se abranda o ritmo do reino da natureza. 

Ve-se índigo quando a luz está longe de sua fonte, fazendo com que tudo se mova 

vagorosamente. A escuridão reage à essa luz enfraquecida, fazendo um movimento 

suave, mas também hesitante. No anúncio da tempestade, quando o céu mostra as 

nuvens se juntando umas às outras, momento característico da presença do índigo. “. 

 Violet – Na cor violeta, está quase completa toda a jornada vivenciando todas 

cores. É a última cor por trás da luz, portanto, a mais distante da luz. Esta suave luz que 

brilha em violeta promove um movimento calmo, sua qualidade reverbera no observador 

sensibilizando-o e causando introspecção. Violeta é uma cor densa, mas, transparente. 

Ela se mostra em formas geométricas nos reinos vegetal e mineral, como nas ametistas.  

 A luz do meio-dia, é a qual nosso ponto de vista está a uma distância mediana da 

fonte de luz. Qualidade da luz que provoca movimento e ações, e que permite o equilíbrio 

entre as três qualidades da alma: pensar, sentir e querer. 



R e v i s ã o  d a  L i t e r a t u r a  21 

 

 Green (verde) – Representante da luz, a cor central (Figura 4). Vivenciar esta cor 

é o mesmo que estar no centro, em um equilíbrio perfeito entre as cores na frente da luz 

e as cores atrás da luz. A cor verde está em tudo: natureza, folhas, árvores, lagos, 

oceanos. Para observar o green é necessário consciência de estar desperto. Neste 

contexto, há um equilíbrio perfeito entre o mundo interior e exterior, permitindo a atitude 

objetiva, necessitando o desapego do comportamento emocional subjetivo.  

 Orange – Transita entre o céu e a terra. Nota-se que a luz e a escuridão têm um 

equilíbrio, permitindo um belo encontro. Orange é abundante em toda a terra, a partir de 

minerais, vegetais e flores, bem como na diversidade do reino animal. É uma cor cheia 

de flexibilidade e resiliência. Nossa alma é despertada através dessa cor com um senso 

alegre juvenil.  

 Vermilion – Cor vibrante, contém muito calor, movimento e potencia. É a cor mais 

substancial e pesada do espectro utilizado.  Com toda sua força, dá a possibilidade de 

transformar a matéria para o estado imponderável. Essa capacidade faz com que a 

pessoa se mova internamente. Cor frequente no mundo mineral, vegetal e animal. Às 

vezes, na natureza, aparece como um sinal demandando prontidão. Trata-se de uma cor 

imponente necessitando coragem para interagir com todo o poder do vermilion. 

 Cobalt Blue – Visível na extensão do céu até suas extremidades.  Ocorre em 

atmosfera ampla, sendo inatingível. Por trás dessa atmosfera azul, há escuridão e calor. 

As extremidades propiciam ao observador uma sensação envolvente e no centro deste 

ambiente há um espaço onde a luz interior pode brilhar. A interação da luz na atmosfera 

em cobalto blue, causando luminosidade, brilho e reflexo, acarreta um despertar e 

dinamismo ao observador. 

 Burnt sienna – Apresenta uma conexão profunda com a terra e sugere calma e 

silencio.  É uma escuridão que aparece em todo contexto da Terra, com todos os 

diferentes estágios e qualidades de luz.  Burnt Sienna é a cor portadora do calor. Em 

termos anímicos, causa uma sensação agradável de vontade de estar na terra.  

 Na atmosfera de luz forte tudo é claro e radiante. A escuridão existe em camadas 

ou como substâncias finas, como véus transparentes. É possível imaginar qual a 

experiencia que se tem dentro de uma atmosfera de luz forte? São ambientes que 

demandam alerta e agilidade. Seguem as cores deste contexto: 

 Yellow green- A última cor antes de chegar no Green.  Verde amarelado é 

influenciado pela luz, uma cor cheia de movimento que quase toca a luz, mas não 
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consegue, e se dispersa novamente. Nessas tentativas, vai se formando uma dança 

pairando a alegria.  Às vezes é usado como luz em si. Contém clareza, juventude e 

alegria da infância, suavidade e liberdade. Frequentemente visível nos pássaros, em 

brotos e na primavera.  

 Yellow – É uma cor predominante que envolve o mundo todo. É tão forte quanto 

a luz e muitas vezes é confundida com a luz. No sentido comum, é relacionada com 

sabedoria. Exige cuidado ao ser pintada, pois facilmente fica saturada, tornando-se 

pesada para o espectador. Suas propriedades são, claridade, luminosidade, que 

resplandecem a escuridão.  

 Turquoise – O azul turquesa é a primeira camada de escuridão ou de substancia 

por trás da luz, entrando na escuridão. Na escuridão há calor, mas em turquesa há ainda 

frescor.  Possui qualidades semelhantes à luz, como clareza, transparência, é límpido 

cristalino e objetivo como a própria cor da luz. Contém força formativa e, por outro lado, 

tem uma ordem cósmica que favorece à alma uma experiência de leis morais cósmicas 

estruturantes. (d`Herbois, 2016) 

 É importante enfatizar que o que está escrito acima são expressões da 

natureza em harmonia.  Na terapia artística, cada cor é observada em suas 

particularidades, mas também é relevante prestar atenção às cores complementares 

que são reveladas nas pinturas do paciente. Todos esses aspectos também são 

considerados na realização do diagnóstico. Apenas respeitando os diversos 

elementos, as essências e movimentos de cada cor e em suas correlações 

observadas nos aspectos expressos na pintura, que o paciente é tratado em sua 

individualidade.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4  M É T O D O S  
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4.1 Desenho do estudo 

 

Foi realizado um estudo longitudinal prospectivo, intervencionista, com dois 

grupos paralelos, com pacientes com Tremor Essencial (TE).   

 

4.2 Pacientes 

 

Os pacientes integrantes deste estudo participavam regularmente de 

acompanhamento no Ambulatório de Neurologia, no Setor de Transtornos do 

Movimento da Escola Paulista de Medicina – Universidade Federal de São Paulo 

(EPM-UNIFESP). 

 

4.3 Avaliação clínica e coleta de dados 

 

Os pacientes do ambulatório passam em consultas de rotina regularmente.  

Nestas, a partir de anamnese médica, são confirmadas as informações sobre o uso e 

administração da medicação, sinais vitais, como sono, hábito intestinal, aspectos 

emocionais, características e gravidades do tremor e novas ocorrências. As 

informações coletadas são atualizadas no prontuário do paciente e respectivas 

orientações, encaminhamentos e prescrições são realizadas.    

O paciente, ao corresponder aos critérios de inclusão deste estudo abaixo 

descrito, era convidado a participar da pesquisa. O aceite ocorria por meio do 

preenchimento do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).  O passo 

seguinte era a avaliação das características do tremor, realizada por médicos 

especialistas do transtorno do movimento e, seguidamente, o preenchimento pelo 

próprio paciente ou assessorado quando necessário, das demais avaliações. As 

informações correspondentes ao perfil sociodemográfico, clínico e epidemiológico 

também eram preenchidas pelos próprios pacientes. Acréscimos de informações ou 

confirmações das mesmas eram registrados no prontuário eletrônico do respectivo 

paciente.   

Os pacientes, de forma randomizada simples, por sorteio, eram direcionados a 

comporem dois grupos: o primeiro denominado Grupo Experimental de Terapia 

Artística (GETA), no qual participaram, presencialmente, do processo terapêutico 
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artístico, conforme metodologia deste estudo. O segundo grupo foi considerado como 

grupo placebo, denominado de Grupo Desenhos Aleatórios (GDA). Neste grupo, foi 

desenvolvido um processo de atividades artísticas aleatórias, com uma proposta que 

acrescentasse em termos de conhecimentos artísticos e observação de elementos da 

natureza. Participantes deste grupo tiveram atendimentos em caráter presencial, 

remoto ou mesclando ambos procedimentos.   

Ao longo de um ano, os pacientes passaram por avaliação do tipo duplo-cego, 

por neurologistas especialistas em transtorno do movimento, para identificação da 

intensidade do tremor. As avaliações aconteceram em quatro tempos distintos: 1° 

tempo - na semana inicial ao processo terapêutico; 2° tempo - após as 16 sessões do 

respectivo processo terapêutico; 3° tempo - após seis meses do início do processo; 

4° tempo - após 12 meses do início do processo. 

 A seleção dos voluntários para estudo condizia com os seguintes critérios de 

inclusão: 

 

4.3.1. Critérios de inclusão 

 

 Pacientes maiores de 18 anos;  

 Sem prejuízo cognitivo, que fossem capazes de ler ou compreender; 

 Que dessem ciência e autorização ao Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(Anexo 1); 

 Capazes de responder às avaliações correspondentes ao escopo da pesquisa;  

 Pacientes com diagnóstico de TE de acordo com os critérios da Movement 

Disorder Society 1998 (Deuschl G.); 

 Que, ao exame clínico, apresentassem os seguintes sinais ou sintomas da doença: 

tremor bilateral, simétrico, postural ou cinético, envolvendo mãos e braços, sendo 

visível e persistente; tremor de cabeça isolado ou adicionalmente ao tremor das 

mãos que pode aparecer, mas na ausência de postura anormal.  

 

4.3.2. Critérios de exclusão 

 

 Outros sinais (isolados) neurológicos anormais, especialmente distonia; 
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 A presença de fatores conhecidos que causem exacerbação do tremor fisiológico, 

incluindo exposição recente ou contínua a fármacos antiparkinssonianos ou em 

caso de retirada da droga;  

 História ou evidência clínica de tremor psicogênico; 

 Início súbito ou de piora gradual;  

 Tremor ortostático primário;  

 Tremor de voz isolado;  

 Tremor de postura ou tarefa específica, incluindo tremor ocupacional e tremor   

primário da escrita;  

 Tremor de língua ou queixo isolados; 

 Tremor isolado de membro inferior;  

 Pacientes que apresentarem histórico de contato prévio com a metodologia Liane 

Collot d’Herbois;  

 Pacientes com esquizofrenia ou transtornos psicóticos; 

 Pacientes que estivessem fazendo uso de medicamentos que causassem 

prejuízos cognitivos, de atenção e de concentração (como, por exemplo, anti-

psicóticos). 

 

4.4 Instrumentos de avaliação 

 

 Foram adotados quatro instrumentos de avaliação: a Escala de Fahn, Tolosa e 

Marín (EFTM) para inventariar os dados relacionados aos sintomas e características 

da doença TE; a Escala WHOQOL–BREF, direcionada para levantar informações 

sobre a qualidade de vida deste paciente e alterações após a intervenção dos 

processos terapêuticos adotados; aspectos dos sintomas psiquiátricos, como 

ansiedade e depressão foram mensurados a partir dos inventários de ansiedade Beck 

e de depressão Beck. (Cunha, 2001) 

  

4.4.1 Escala de Fahn, Tolosa e Marín  

  

 A EFTM é um dos instrumentos mais usados para medição do TE e tem a 

versão validada e traduzida para o português. (Nicaretta, 1997) Sua utilização fornece 

informações sobre três aspectos do tremor: localização e gravidade (A), tarefas 
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motoras (B) e seu impacto funcional (C). Sua aplicabilidade acontece em caráter 

clinico e observacional, sendo recomendado que os aplicadores sejam orientados e 

treinados previamente à sua aplicação.  

  Para averiguação da localização e gravidade, os pacientes foram avaliados 

considerando o tremor em repouso, postural e de ação. O tremor em repouso foi 

avaliado, observando os pacientes sentados com braços relaxados, levemente 

flexionados sobre o colo. O tremor postural foi avaliado na observação dos membros 

superiores estendidos à frente. A avaliação do tremor em ação (cinético e de intenção) 

ocorreu por meio do teste índex-nariz. Para as tarefas motoras, a escala propõe 

atividades de escrita, de grafias e a de despejar água de um copo para outro, 

observando a habilidade de tal tarefa de cada membro superior. A parte que avalia 

impacto funcional foi realizada a partir da entrevista do aplicador para com o paciente 

e a respectiva percepção do aplicador, aferindo o qualificador correspondente à 

resposta (Nicaretta, 1997; Fahn, 1988; Fahn, 1993; Ondo, 2017) (Anexo 2). 

 As três partes, A, B e C, totalizam 23 itens. A pontuação máxima da escala é 

156, e quanto maior o valor em cada parte, mais grave é o tremor em relação ao que 

está sendo avaliado. A parte A totaliza 88 pontos; a B, 36; a C pode atingir 32. O 

percentual de gravidade é calculado a partir da soma dos subtotais (A+B+C), dividido 

pela pontuação máxima e multiplicado por 100. (Silva, 2017) 

  

4.4.2 Escala WHOQOL-BREF 

 

 A escala de avaliação da qualidade de vida WHOQOL-BREF, traduzida e 

validada por Fleck et al. é constituída por 26 questões. (Fleck, et al., 2000)   A primeira 

avalia a qualidade de vida em geral e a segunda, a percepção que o indivíduo tem em 

relação à sua saúde. As 24 restantes avaliam aspectos de quatro domínios 

específicos: Físico, Psicológico, Relações Sociais e Meio Ambiente (Anexo 3).  

 O WHOQOL-BREF é um instrumento de avaliação desenvolvido pelo grupo de 

Qualidade de Vida da Organização Mundial da Saúde (OMS), em 1998. No estudo 

feito por Fleck et al., a escala indicou consistência nos resultados dos domínios, 

conforme Tabela 1. A sua versão resumida contribui na otimização do tempo e na sua 

aplicabilidade, pois é autoaplicável ou pode ser administrado por um entrevistador. 
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(Fleck, et al., 2000) O paciente responde à cada questão que tem cinco alternativas 

com qualificadores de 1 a 5. 

 Tabela 1 – Domínios e facetas da Escala WHOQOL-BREF 

  Dominio I - Físico       

 Dor e desconforto    

 Energia e fadiga    

 Sono e repouso    

 Mobilidade    

 Atividade de vida cotidiana    

 Dependência de medicação ou de tratamentos  

 Capacidade de trabalho   
      

 Domínio II - Psicológico     

 Sentimentos positivos   

 Pensar, aprender, memória, concentração  

 Autoestima    

 Imagem corporal e aparência   

 Sentimentos negativos   

 Espiritualidade, religião e crenças pessoais   
      

 Domínio III - Psicológico     

 Relações Sociais    

 Atividade sexual   

 Suporte (apoio) social    
      

 Dominio IV - Meio Ambiente    

 Segurança física e proteção   

 Ambiente no lar (poluição/ruído/trânsito/clima) 

 Recursos financeiros    

 Cuidados de saúde  

 Oportunidades de adquirir novas informações e habilidades  

 Participação em oportunidades de recreação/lazer 

 Ambiente físico   

 Transporte    

 
 Fonte: Fleck et al. (2000). 

 

 Suas características satisfatórias e resultados consistentes tornam este 

instrumento frequentemente utilizado como suporte de avaliação em diferentes searas 

da medicina e da ciência. Em ensaios clínicos e pesquisas, a escala permite dados 

detalhados sobre domínios e aspectos considerados relacionados à qualidade de vida 

e respectivas mudanças após a intervenção. A análise desses dados contribui para o 

entendimento das doenças e métodos propostos de tratamento. No âmbito clínico, 
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respalda o médico no conhecimento de seu paciente, para diagnóstico, prognóstico e 

tratamento administrado ao paciente. (Fleck, et al., 2000) 

  

4.4.3 Inventário de Ansiedade Beck 

 

 O Inventário de Ansiedade Beck (Beck Anxiety Inventory – BAI) foi 

desenvolvido por Beck, Epstein, Brown e Steer, em 1998, no Center for Cognitive 

Therapy (CCT), com o objetivo de identificar e mensurar a ansiedade, uma das 

emoções básicas do ser humano. Os manuais foram formulados, inicialmente para 

serem aplicados em pacientes psiquiátricos. No entanto, o instrumento mostrou-se 

recomendado para a população em geral. A versão em português teve sua utilização 

validada com o mesmo público, mas também com grupo sem sintoma psiquiátrico e 

estudantes. Os dados das pesquisas mostraram tratar-se de escala com consistência 

e confiabilidade, que mede sintomas da ansiedade e não de outras doenças 

sobrepostas, como a depressão. Trata-se de questionário simples e de fácil 

aplicabilidade, podendo ser autoaplicável. (Cunha, 2001; Quintão, 2013; Kabacoff, et 

al., 1997; Beck, 2022)  

 Compõem 21 questões com quatro alternativas de resposta (0, 1, 2, 4). O 

escore zero (0) corresponde à ausência do sintoma; o um (1) indica que o sintoma é 

presente de forma suave e não incomoda muito; no escore dois (2), o sintoma é 

presente, de forma moderada, sendo desagradável, mas que o paciente consegue 

suportar; o quatro (4) indica que o sintoma é grave, sendo difícil suportá-lo (Anexo 4). 

No resultado da somatória, quanto maior o valor total, mais grave indicará ser o 

transtorno de ansiedade, sendo que a pontuação máxima é de 63. Os qualificadores 

dos escores indicados são quatro e são distribuídos da seguinte forma:   

 0-7 = 0 - grau mínimo 

 8-15 = 1 - grau leve 

 16-25 = 2 - grau moderado 

 26-63 = 3 - grau severo 
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4.4.4 Inventário de Depressão Beck  

 

 A formulação do Inventário de Depressão Beck (Beck Depression Inventory - 

BDI) ocorreu ao longo de anos de observação de dados clínicos e psicométricos. (45) 

Foi inicialmente desenvolvido como uma escala para avaliar e mensurar sintomas de 

depressão de pacientes psiquiátricos. Porém, sua utilização como instrumento de 

mensuração teve amplo alcance por sua utilidade e informações satisfatórias sobre 

sua validade. A versão BDI-II foi favorável para corresponder aos critérios de 

transtorno de depressão, descritos no Manual Diagnóstico e Estatístico de 

Transtornos Mentais (DSM-IV).  

 A escala tem 21 questões e cada uma delas compreende quatro alternativas.  

A orientação acompanha o seguinte padrão: os indivíduos encontrarão em cada 

questão, um conjunto de quatro frases, que correspondem aos sintomas que 

descrevem comportamentos ou sentimentos; apenas uma frase deve ser escolhida; o 

critério de escolha deve corresponder à alternativa mais próxima ao que sentiu, 

considerando os últimos 15 dias, incluso o próprio dia da aplicação (Anexo 5). 

 A classificação de zero a três soma a pontuação de variação de zero a 63 

escores totais. Os níveis de gravidade indicam os seguintes qualificadores:  

 0-13 = grau 0 - depressão mínima (sem depressão); 

 14-19 = grau 1 - depressão leve; 

 20-28 = grau 2 – depressão moderada; 

 29-63 = grau 3 - depressão severa. 

 Trata-se de um questionário de fácil aplicabilidade, que o paciente pode se 

autoaplicar ou, quando for paciente sem instrução, a aplicação pode ser conduzida 

por voluntários, sem prévio treinamento, demandando cerca de 10 minutos. (Cunha 

2001; Gomes-Oliveira, et al., 2012; Nunes, 2009) 

 

4.5 Processos terapêuticos 

 

 O desenho do processo terapêutico consiste em 16 sessões semanais. O 

protocolo de atendimento e proposta terapêutica diferenciam-se, conforme a seguir:  
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4.5.1 Processo terapêutico do grupo de desenho aleatório (GDA) 

 

• Protocolo de atendimentos individuais em três modalidades: presencial com 60 

minutos de duração, remoto com 30 minutos cada chamada, e mesclado;   

• Dinâmica de atendimento presencial: paciente recebe as orientações da atividade 

do dia; paciente desenvolve a proposta; diálogo estabelecido quanto a insights e 

aprendizagens; no início do atendimento seguinte, há o resgate da discussão 

gerada no atendimento anterior; novo ciclo estabelecido; 

• Dinâmica do atendimento remoto: conexão estabelecida via celular ou computador 

via plataforma google.meet; havia a introdução e orientação da atividade proposta; 

dúvidas sanadas; chamada remoto finalizada; paciente desenvolvia a atividade 

artística no decorrer da semana; registrava e encaminhava para terapeuta; no 

início da próxima chamada de vídeo, aprendizagens eram discutidas e novamente 

as dúvidas eram sanadas e a introdução da próxima atividade apresentada;  

• Materiais usados: papel A4, em branco ou pautado, e lápis de cor (marcas e 

qualidades conforme recurso do paciente);  

• Cada atendimento propõe desenvolvimento de uma atividade artística (Quadro 5). 

 

Quadro 5– Atividades artísticas propostas no processo terapêutico para pacientes do GDA 

Encontro Atividade 
Inspiração/ 

estímulos 
Objetivos 

1º 
Expressões livres (desenho 
livre, figura humana, cópia de 
formas); 

Recursos internos –  
criatividade; 

Diagnóstico e referência 
comparativa; 

2º Desenho livre em cor; 
Recursos internos –  
criatividade; 

Conhecer espectro de cores 
que paciente utiliza; 

3º Colorir mandala (com três cores); 
Estímulo externo –  
mandala; 

Conhecer as cores de  
preferência; 

4º Colorir mandala (livre); 

Estímulo externo –  
mandala com 
diversidade  
de elementos; 

Estimular criatividade; 

5º Compor mandala; 
Recursos internos –  
criatividade; 

Estimular criatividade; 

6º 
Colorir mandala (elemento 
vegetal); 

Estímulo externo – 
mandala com 
elemento vegetal; 

Introdução ao elemento vegetal; 

7º Cópia de fruta; 
Estímulo externo – 
uma fruta; 

Introduzir a noções de 
observação objetiva; 

8º Inspiração reino vegetal; 
Estímulo externo – 
árvore, paisagem; 

Estimular observação  
objetiva do mundo exterior;  

9º 
Observação ritmo elemento 
vegetal; 

Estímulo externo –  
planta; 

Estimular observação  
objetiva do mundo exterior; 
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10º Composição do elemento vegetal; 
Estimulo interno –  
criatividade; 

Estimular criatividade e  
utilização recursos internos; 

11º Observação do animal; 
Estímulo externo –  
animal; 

Estimular observação  
objetiva do mundo exterior; 

12º Gesto do animal; 
Estímulo externo –  
animal; 

Estimular observação  
objetiva do mundo exterior; 

13º 
Composição do animal (optativo 
correspondente habitat); 

Estímulo interno –  
criatividade; 

Estimular criatividade, utilização 
recursos internos e coragem; 

14º Observação do ser humano;  
Estímulo externo –  
ser humano; 

Estimular observação  
objetiva do mundo exterior; 

15º 
Composição do 
Ser Humano (optativo 
correspondente contexto) 

Estimulo interno –  
Criatividade; 

Estimular criatividade, utilização 
recursos internos e coragem; 

16º 
Expressões livres (desenho livre, 
figura humana, cópia 
 de formas. 

Estimulo interno –  
Criatividade. 

Estimular criatividade, utilização 
recursos internos e coragem. 

Fonte: autoria própria (Winnubst, 2022).  

 

4.5.2 Processo terapêutico do (GETA) 

 

• Protocolo de atendimento - em atendimento individual, presencial, semanal com 

cerca de uma hora em cada sessão;    

• Atendimentos - em horário diurno, com luz natural, em endereço fora do complexo 

da UNIFESP, conforme TCLE (Anexo 1); 

• Dinâmica de atendimento presencial - compreendida em relação ao estágio do 

processo que o paciente se encontra e ao correspondente material usado (Fig.3);  

• Materiais usados: 

- 1ª etapa: papel Fabriano® 5 Grana Fina 70X50, branco 160g/m2 e carvão vegetal 

para desenho (espessura grosso ou médio) ou pautado e lápis de cor (marcas e 

qualidades conforme recurso do paciente);  

- 2ª etapa: papel Courant 50g 30x40, cor cru, pincéis tamanhos 18 ou 20 e tintas 

aquarela de linha profissional, nas cores do espectro utilizado (Figura 4), de 

marcas Winsor&Newton®, Rembrandt®, Schmincke®, Old Holand® e Lukas®; 

• As orientações sobre manuseio do material ocorrem no início do processo, ao 

paciente entrar em contato com o material e conforme o material que será utilizado. 

São orientações diferentes para trabalhar com carvão e com aquarela (Figura 3). 

• Orientações para desenvolvimento da atividade – dependerá em qual fase do 

processo o paciente se encontra e qual a cor ou arranjo de cores, ou imagem que 

o paciente deva compor. A Figura 3 possibilita uma compreensão geral de como o 

processo desenvolve-se;  
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O ritmo individual de trabalho e compreensão é preservado, não havendo necessidade 

de finalizar uma pintura a cada encontro. 

Fonte: autoria própria (Winnubst, 2022). 

Figura 3. Panorama e orientações do processo terapêutico. 

 
 

 

Fonte: Banco de imagens Winnubst, 2022. 
Figura 4. Espectro de cores utilizadas no processo terapêutico orientado sob os princípios 
Luz, Cor e Escuridão. 
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4.6 Metodologia terapêutica sob os princípios Luz, Cor e Escuridão 

 

 O objetivo do processo terapêutico é recuperar a "ordem" e a harmonia. Esta 

ordem é conquistada no decorrer do processo terapêutico. No entanto, a desarmonia 

é identificada na primeira fase do processo terapêutico médico artístico, por meio do 

diagnóstico realizado a partir dos trabalhos livres do paciente. Os conceitos da 

trimembração, com o funcionamento das leis dos princípios da luz, da cor e da 

escuridão no mundo exterior orientam e respaldam a atuação de maneira objetiva do 

terapeuta. O exercício de conhecer o mundo com base nos três princípios, 

expressando-os   conscientemente, artisticamente no papel (com carvão ou aquarela), 

ajuda o ser humano a internalizar as leis e a entender claramente o que é frágil e o 

que precisa ser trabalhado. Dependendo do objetivo terapêutico, o paciente pode 

restaurar o calor necessário e suas forças anabólicas, as forças de revitalização, em 

outra direção, o paciente pode adquirir elementos de catabolismo, que promovem 

concentração, forças de quebra ou de finalização. Melhorar o ritmo, os sistemas 

circulatório e respiratório como um objetivo para a terapia, sempre ajudará a alcançar 

uma melhor interação do organismo em sua totalidade. 

 Os ganhos funcionais, orgânicos e emocionais deste paciente são possíveis na 

medida que os elementos artísticos, atmosfera, espaço e movimento vão sendo 

conquistados. Quando os elementos artísticos são apresentados em melhores 

qualidades, o processo terapêutico será proporcionalmente mais benéfico ao 

paciente, nos aspectos trimembrados: o corpo e seus sistemas, da alma com suas 

qualidades de pensar, sentir e agir e espiritualmente com indivíduo agindo com 

coerência e consciência.  

 

4.6.1 Diagnóstico 

 

 O processo terapêutico inicia-se com seis trabalhos livres, que são utilizados 

para subsidiar o diagnóstico. Os primeiros três trabalhos livres são feitos com carvão 

e os outros três são feitos em aquarela sobre papel umedecido (Figura 3).  

 Por meio das obras artísticas de carvão, 1ª fase do diagnóstico, é possível 

observar o paciente na perspectiva dos princípios originais da luz e da escuridão, 

relacionando-os com os níveis espiritual, da alma e físico. 
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 A observação dos trabalhos artísticos do carvão, considerando aspectos da luz, 

no nível espiritual, traz informações sobre o funcionamento da organização do Eu e 

respectiva consciência.  No nível da alma, as indicações são de como ocorre o pensar. 

No nível físico, aspectos do sistema neurossensorial são observados.  

 Os trabalhos em carvão, na análise diagnóstica, considerando as qualidades 

dos princípios da escuridão, trazem subsídios também relacionados ao funcionamento 

do indivíduo nos níveis do corpo, da alma e do espírito.  No nível espiritual, há a 

indicação da qualidade, na qual o indivíduo está se relacionando com sua vida. No 

nível da alma, a observação sobre os elementos da escuridão, indica aspectos do 

volitivo deste indivíduo. Em nível do organismo físico, são observados aspectos dos 

processos orgânicos, do organismo de calor e o sangue. 

 Em cada indivíduo, ambos os princípios se encontram, e os trabalhos artísticos 

em carvão indicam a qualidade destes encontros também nos aspectos da 

trimembração. 

 Nas três pinturas livres em aquarela, observa-se o encontro de luz e escuridão 

através da cor. Como referido antes, as cores são reveladas por meio do encontro da 

luz e da escuridão. As pinturas livres em cores mostram funcionamento e processos 

deste indivíduo no contexto de sua alma. As pinturas em aquarela são as ferramentas 

para aprofundar a observação no nível da alma e suas faculdades do pensamento, do 

sentir e da vontade, além das indicações sobre funcionamento dos órgãos e 

qualidades dos processos orgânicos. 

 Na natureza, biomas, fenômenos, como o nascer do sol, pôr do sol e nas 

diversas outras cenas, existem numerosas possibilidades de encontros entre a luz e 

a escuridão. Todos estes fenômenos são expressos em cores, em um matiz infinito, 

diversos tons, nuances e composições. Na TMA, há um espectro básico, composto 

por 12 cores, aquelas cores que o ser humano possui em sua alma. As sete cores que 

podemos ver no arco-íris são cores relacionadas à sua consciência diurna, quando 

acordado. Cores que dizem respeito ao polo superior, com características mais 

semelhantes à luz, clareza, transparência e dinamismo. As outras cinco cores são 

cores que pertencem a uma consciência onírica, as cores que pertencem à parte da 

alma humana que ainda está dormindo, mas funciona no sistema metabólico. Essas 

cores são mais densas, calmas e calorosas. É o conjunto que vem do vermelho 

carmin, ao violeta e índigo (d`Herbois, 2016) (Figura 4). 
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 Cada cor tem sua própria vida, cada cor tem seu próprio movimento, seu 

próprio espaço para existir e seu próprio modo de se expressar. Os elementos da 

natureza podem lembrar e inspirar como todas as cores existem em sua essência. 

Essas leis da essência das cores, as leis da natureza, do mundo exterior e as leis dos 

princípios luz, cor e escuridão são as mesmas e são a referência utilizada no processo 

terapêutico. 

 Todas as informações expostas são a base para formar um bom diagnóstico 

que norteia a condução do processo terapêutico. Com essas diretrizes, o paciente é 

orientado a progressivamente alcançar elementos artísticos relacionados aos 

princípios já expostos anteriormente, chegando na imagem da composição ideal, 

correspondente ao seu contexto.  

 

4.7 Ética  

 

 O projeto desta pesquisa foi submetido no Conselho de Ética em Pesquisa da 

UNIFESP em 28 de fevereiro de 2018, tendo a sua última versão aprovada em 21 de 

março de 2018, conforme descrito no parecer de número 2.555.696 e no Certificado 

de Apresentação de Apreciação Ética – CAAE sob número 82698217.0.0000.5505 

(Anexo 6). 

 Os pacientes correspondentes aos critérios de inclusão desta pesquisa, ao 

serem convidados a participar, deram ciência e aceite ao TCLE aprovado pelo Comitê 

de Ética e Pesquisa da UNIFESP (Anexo 1). 

 

4.8 Análise estatística  

 

Os dados levantados foram tabulados em planilha do Excel e exportados para 

o SPSS 23, tratados por meio de estatística descritiva, com cálculos de percentuais, 

médias, frequências, e apresentados em forma de tabelas e gráficos. 

Na comparação dos escores entre os grupos GETA e GDA foram utilizados os 

testes: Qui-Quadrado para as variáveis categóricas e o não paramétrico Kruskal Wallis 

para as variáveis contínuas. Um valor de p<0,05 foi considerado estatisticamente 

significante. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5  R E S U L T A D O S  
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A pesquisa se desenvolveu em 50 meses, de abril de 2018 a maio de 2022. Na 

etapa de seleção, 36 pacientes foram elegíveis, por corresponderem aos critérios de 

seleção, e convidados para participar. De forma aleatória, um total de 21 pacientes 

compuseram o Grupo Experimental de Terapia Artística (GETA) e 15 foram 

direcionados ao Grupo de Desempenho Aleatório (GDA). Ao total, 16 participantes do 

GETA finalizaram o processo, havendo, portanto, cinco desistências. Do GDA oito 

pacientes participaram das 16 sessões, finalizando o processo, havendo desistência 

de sete pessoas. Dos 36 pacientes, um tinha implante do DBS (Figura 5). 

 

            Fonte: Banco de imagens Winnubst, 2022. 
Figura 5. Resultados numéricos do escopo da pesquisa. 

                                     
 

 Obtivemos um total de 96 avaliações, considerando que cada tempo de 

avaliação compunha um conjunto de quatro escalas de avaliação: EFTM, WHOQOL-

BREF, BAI e BDI. Todas as avaliações que averiguaram a intensidade e a gravidade 

do tremor foram realizadas por médicos especialistas em transtorno do movimento da 

Escola Paulista de Medicina / Universidade Federal de São Paulo (EPM/UNIFESP). 

As demais escalas, os pacientes preencheram individualmente, com exceção dos 

pacientes que necessitaram de ajuda devido ao seu grau de alfabetização.  

 No primeiro tempo de avaliação, todos os 36 pacientes fizeram a 1ª avaliação 

com a escala EFTM e três pacientes não prosseguiram com a realização das demais 

escalas (qualidade de vida, ansiedade e depressão). No segundo tempo, todos os 24 
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pacientes, que realizaram as 16 sessões de atendimentos, completaram todas as 

escalas pertinentes.  

 Ao longo do desenvolvimento da pesquisa, ocorreu o fenômeno pandêmico 

causado pelo coronavírus SARS – COV2. O isolamento derivado dos protocolos 

recomendados prejudicou a assiduidade dos pacientes para o cumprimento das 

avaliações pertinentes ao terceiro tempo de avaliação, após seis meses do início do 

processo.  

  

Quadro 6 – Panorama de preenchimento das avaliações   

 

AVALIAÇÕES GETA 

 

JUSTIFICATIVA GDA 

 

JUSTIFICATIVA Total 

      

1ª EFTM 21 

(n=1) CLD TCLE  

(n=1) Indisponibilidade 

de horário  

15 

(n=1) Internação Covid-19 

36 

1ª WHOQOL-

BREF 

19 14 33 

1ª BAI 19 14 33 

1ª BDI 19 14 33 

2ª EFTM 16 
(n=1) Mudança de 

cidade 

/falecimento do pai  

(n=1) Inadaptação  

(n=1) Indisponibilidade 

de horário  

8 (n=1) CLD TCLE 

(n=2) Indisponibilidade de 

horário 

(n=1) Mudança de cidade 

(n=1) Sem acompanhante 

(n=1) Adoecimento da 

esposa 

24 

2ª WHOQOL-

BREF 

16 8 24 

2ª BAI 16 8 24 

2ª BDI 

16 8 24 

3ª EFTM 11 (n=1) Falta de insumo 

do DBS  

(n=1) Mudança cidade  

(n=4) COVID 19 - Lock 

down  

4 
(n=3) Lock down – 

Pandemia 

(n=1) Sem contato 

 

15 

3ª WHOQOL-

BREF 

10 4 14 

3ª BAI 10 4 14 

3ª BDI 10 4 14 

4ª EFTM 13 
(n=1) Perda de contato  

(n=1) Mudança cidade  

(n=1) Falta de insumo 

do DBS  

8  18 

4ª WHOQOL-

BREF 

13 8 18 

4ª BAI 13 8 18 

4ª BDI 13 8 18 

Fonte: autoria própria (Winnubst, 2022). 

 Conforme objetivo de averiguar a durabilidade da metodologia, realizou-se o 

quarto tempo das avaliações, após um ano do início do processo. O Quadro 6 mostra 
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o panorama de efetivação das avaliações e respectivos motivos para o não 

preenchimento ou desistências.   

 A pandemia gerou uma necessidade de adaptação do protocolo dos 

atendimentos para que a pesquisa pudesse ser concluída.  Dos 24 pacientes que 

concluíram os processos, os 16 pacientes do GETA realizaram a terapêutica 

presencialmente; do GDA, dois pacientes tiveram o processo desenvolvido em caráter 

presencial; três participaram em caráter remoto e três de forma híbrida, mesclando 

atendimento presencial e remoto.  

 

5.1 Características sociodemográficas 

 

Observamos que a maioria dos participantes do estudo foi do sexo feminino 

52,8% (n=19), sendo que 69,4% referem-se ser de raça branca. A média da idade foi 

de 57,7 anos, com um desvio padrão de 18,3 anos. 36% dos pacientes estudaram até 

quatro anos de estudos. Identificamos 41,7% com profissão classificada como braçal, 

mas que 72,2% relatam obterem a aposentadoria.  

Foi indicado um grau de significância em p=0,038 relacionado à classificação da 

profissão em nível intelectual, onde o GETA apresentou percentual 38,1% em relação 

a 6,7% do GDA.  Em termos do estado civil, 58,3% (n=21) informam ser casados. Os 

dados relatados foram apresentados, considerando a totalidade dos participantes, 

pois o perfil sociodemográfico dos participantes de ambos os grupos é semelhante, 

conforme Tabela 2.                
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Tabela 2. Características sociodemográficas dos pacientes com TE, abril/2018 a maio/2022                                                                                                        

  Variável  Categoria 
GETA 
(n=21) 

GDA                        
(n=15) 

Todos 
participantes 

(n=36) 

 

P 

Sexo Masculino 12 (57,1%) 5 (33,3%) 17 (47,2%)  

 Feminino 9 (42,9%) 10 (66,7%) 19 (52,8%) p=0,158* 

Raça  Branca 15 (71,4%) 10 (66,7%) 25 (69,4%)  

 Negro 3 (14,3%) 1 (6,7%) 4 (11,1%)  

 Pardo 3 (14,3%) 4 (26,7%) 7 (19,4%) p=0,556* 

Idade  µ (DP) 57,76 ±18,31 66,6±8,82 61,44±15,56  

 mín/máx  20/82 47/81 20/82 p=0,228*** 

Escolaridade 

(anos de 

estudo) 

até 4 anos 5 (23,8%) 8 (53,3%) 13 (36,1%)  

5 a 8 anos          7 (33,3%) 1 (6,7%) 8 (22,2%)  

9 a 11 nos   4 (19,0%) 4 (26,7%) 8 (22,2%)  

mais de 11 anos     5 (23,8%) 2 (13,3%) 7 (19,4%) p=0,131* 

Profissão Braçal 9 (42.9%) 6 (40,0%) 15 (41,7%)  

 Técnica 4 (19,0%) 8 (53,3%) 12 (33,3%)  

 Intelectual 8 (381%) 1 (6,7%) 9 (25,0%) p=0,038* 

Vínculo 

emprego                                

& renda 

Aposentado 15 (71,4%) 11 (73,3%) 26 (72,2%)  

Estudante 2 (9,5%) 1 (6,7%) 3 (8,3%)  

Desempregado 0 (0,0%) 3 (20,0%) 3 (8,3%)  

 CLT 2 (9,5%) 0 (0,0%) 2 (5,6%)  

 Profissional 

liberal 

2 (9,5%) 0 (0,0%) 2 (5,6%) p=0,128* 

Estado civil Casado 14 (66,7%) 7 (46,7%) 21 (58,3%)  

 Divorciado 1 (4,8%) 4 (26,7%) 5 (13,9%)  

 Solteiro 5 (23,8%) 2 (13,3%) 7 (19,4%)  

 Viúvo 1 (4,8%) 2 (13,3%) 3 (8,3%) p=0,180* 

Testes:  Qui-quadrado* / Exato de Fisher**/ Mann-Whitney***. 
Nota: Exemplos da classificação das profissões: Braçal=pedreiro/ajudante/do lar; Técnica=auxiliar de 
enfermagem/vendedor/corretor; Intelectual=diretor/coordenador/professor/médico. 
 

 

5.2 Perfil clínico e epidemiológico 

 

A maioria dos pacientes indicou, com 80,6%, a dominância destra. Em termos 

do grau de parentesco (Padilha, et al. 2022), conforme relato dos pacientes, o 1º grau 

da linha ascendente (pais) apresentou tremor em 30,6%, seguido dos filhos, o 1º grau 

da linha descendente, com 27,8%, e irmãos, considerados parentesco em linha 
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colateral, apresentaram tremor essencial (TE) com 27,8%. 74% (n=26) relatam que 

minimamente, com um grau de parentesco, têm familiares que apresentam TE.   Na 

amostra total, a faixa etária de início do quadro teve sua prevalência em percentual 

igual, de 19,4% nas faixas etárias de 28 a 35 anos e 56 a 63 anos.  Os pacientes do 

GETA incidiram uma µ de idade para início dos sinais de TE de 39,05 anos, com 

desvio padrão (DP) 19,75, e do GDA apresentaram a µ 47,07 de idade, com DP de 

13,69.  A µ do tempo de doença para o GETA foi de 20,14 com DP 17,49, e o GDA 

apresentou o escore de 18,53 com DP 13,38, ambos os grupos sem diferença 

significativa. Utilizando a Escala de Fahn, Tolosa e Marín (EFTM), levantamos a 

interferência do tremor para o trabalho, e o resultado foi que 30,6% dos pacientes 

relataram que o tremor não interfere em seus trabalhos, enquanto que 27,8% afirmam 

ser “Capaz, mas faz com erros” e 25% dos pacientes indicaram ser “Capaz, mas 

cuidadoso” ao realizarem seus trabalhos. O anticonvulsivante Primidona estava sendo 

utilizado em 44,4% dos pacientes, seguido pelo betabloqueador Propranolol em 

38,9%, sendo que 16,8% (n=6) faziam associação de ambos medicamentos.  

 

Tabela 3. Perfil clínico epidemiológico dos pacientes com TE, abril/2018 a maio/2022 (continuação) 

Variável  
Categori

a 

GETA               

(n=21) 

GDA                     

(n=15) 

Todos os 

participantes    

(n=36) 

 

P 

Dominância Destro 19 (90,5%) 10 (66,7%) 29 (80,6%)  

 

Canhoto 

 

2 (9,5%) 

 

5 (33,3%) 

 

7 (19,4%) 

 
p=0,103** 

Histórico 

familiar  

(grau de 

parentesco) 

Pais   6 (28,6%) 5 (33,3%) 11 (30,6%) p=0,760** 

Avós  2 (9,5%) 3 (20,0%) 5 (13,9%) p=0,630** 

Filhos  8 (38,1%) 2 (13,3%) 10 (27,8%) p=0,142** 

Irmãos   7 (33,3%) 3 (20,0%) 10 (27,8%) p=0,468** 

 Tios/ 

Sobrinhos 
3 (14,3%) 1 (6,7%) 4 (11,1%) p=0,626** 

 Tios 

avós/ 

Primos 

Sobrinhos 

netos                

 

1 (4,8%) 0 (0,0%) 1 (2,8%) p=0,978** 
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Tabela 3. Perfil clínico epidemiológico dos pacientes com TE, abril/2018 a maio/2022 (conclusão) 

Variável  Categoria 
GETA               

(n=21) 

GDA                     

(n=15) 

Todos os 

participantes    

(n=36) 

 

P 

      

Histórico 

Familiar                                                                                  

µ (DP)  1,29 ± 0,90 0,93 ± 0,96 1,14 ±0,93 p=0,238*** 

min/máx 0/3 0/3 0/3  

 

Faixa etária de 

início do                   

quadro (em 

setênios) 

08a -14a   

 

2 (9,5%) 

 

0 (0,0%) 

 

2 (5,6%) 
 

14a - 21a  3 (14,3%) 0 (0,0%) 3 (8,3%)  

21a - 28a  3 (14,3%) 0 (0,0%) 3 (8,3%)  

28a - 35a  3 (14,3%) 4 (26,7%) 7 (19,4%)  

35a - 42a  0 (0,0%) 3 (20,0%) 3 (8,3%)  

 42a - 49a  3 (14,3%) 1 (6,7%) 4 (11,1%)  

 49a - 56a  1 (4,8%) 2 (13,3%) 3 (8,3%)  

 56a - 63a  4 (19,0%) 3 (20,0%) 7 (19,4%)  

 63a - 70a 

acima 
2 (9,5%)     2 (13,3%) 4 (11,1%) p=0,153* 

Faixa etária    

 

µ (DP) 

minh/máx  

39,05±19,75 

10/79 

47,07±13,69 

30/70 

42,39 ± 17,72 

10/79 
p=0,158*** 

Tempo de 

doença 

µ (DP) 

min/max 

20,14± 17,49 

2/57 

18,53 ± 13,38 

3/42 

19,47 ± 15,72 

2/57 
P=0,885*** 

 

 

Não interfere 

 

7 (33,3%) 

 

4 (26,7%) 

 

11 (30,6%) 
 

TE &  

Trabalho 
Capaz, mas 

cuidadoso 

 

5 (23,8%) 4 (26,7%) 

 

9 (25%)  

   

 Capaz, mas 

faz com erros 
6 (28,6%) 4 (26,7%) 10 (27,8%)  

 Incapaz 

limitante 
1 (4,8%) 3 (20%) 4 (11,1%)  

 Incapaz não 

trabalha 
2 (9,5%) 0 (0%) 2 (5,6%) p=0,489* 

Anticonvulsi-

vante Primidona 
10 (47,6%) 6 (40,0%) 16 (44,8%) p=0,741** 

Betabloqueador  Propranolol 8 (38,1%) 6 (40%) 14 (38,9%) p=1,000** 

Testes: Qui-quadrado* / Exato de Fisher**/ Mann-Whitney***. 
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5.2.1 Características do tremor 

 

Com base na escala de EFTM, foram observados sinais do tremor referente à 

sua localização e características (Tabela 4).  

 

Tabela 4. Frequência dos sinais do TE quanto a localização e características, a partir da 1ª 
avaliação da EFTM aplicada entre abril/2018 e maio/2022 (continuação) 

 
Localização e 
Características 
 

Qualificador GETA GDA TOTAL 

Tremor de face repouso  0 18 (85,7%) 14 (93,3%) 32 (88,9%) 

1 3 (14,3%) 1 (6,7%) 4 (11,1%) 

Tremor de face postural  0 17 (75%) 10 (66,7%) 27 (75%) 

1 2 (9,5%) 3 (20%) 5 (13,9%) 

2 2 (9,5%) 1 (6,7%) 3 (8,3%) 

3 ---- 1 (6,7%) 1 (2,8%) 

Tremor de língua repouso  0 20 (95,2%) 13 (86,7%) 33 (91,7%) 

1 1 (4,8%) 2 (13,3%) 3 (8,3%) 

Tremor de língua postural  0 19 (90,5%) 10 (66,7%) 29 (80,6%) 

1 ---- 4 (26,7%) 4 (11,1%) 

2 2 (9,5%) 1 (6,7%) 3 (8,3%) 

Tremor de voz ação  0 19 (90,5%) 10 (66,7%) 29 (80,6%) 

1 ---- 2 (13,3%) 2 (5,6%) 

2 1 (4,8%) 1 (6,7%) 2 (5,6%) 

3 ---- 1 (6,7%) 1 (2,8%) 

4 1 (4,8%) 1 (6,7%) 2 (5,6%) 

Tremor cefálico repouso   0 17 (81%) 14 (93,3%) 31 (86,1%) 

1 3 (14,3%) 1 (6,7%) 4 (11,1%) 

2 1 (4,8%) --- 1 (2,8%) 

Tremor cefálico postural  0 11 (52,4%) 11 (73,3%) 22 (61,1%) 

1 6 (28,6%) 2 (13,3%) 8 (22,2%) 

2 3 (14,3%) 2 (13,3%) 5 (13,9%) 

 3 1 (4,8%) ---- 1 (2,8%) 

Tremor de MSD repouso  0 18 (85,7%) 11 (73,3%) 29 (80,6%) 

1 2 (9,5%) 1 (6,7%) 3 (8,3%) 

2 1 (4,8%) 2 (13,3%) 3 (8,3%) 

3 --- 1 (6,7%) 1 (2,8%) 

Tremor de MSD postural   1 11 (52,4%) 11 (73,3%) 22 (61,1%) 

2 6 (28,6%) 2 (13,3%) 8 (22,2%) 

3 4 (19%) 1 (6,7%) 5 (13,9%) 

4 ---- 1 (6,7%) 1 (2,8%) 
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Tabela 4. Frequência dos sinais do TE quanto a localização e características, a partir da 1ª avaliação 
da EFTM aplicada entre abril/2018 e maio/2022 (conclusão)  

 
Localização e 
Características 
 

Qualificador GETA GDA TOTAL 

Tremor de MSD de ação  

0 2 (9,5%) 4 (26,7%) 6 (16,7%) 

1 9 (42,9%) 5 (33,3%) 14 (38,9%) 

2 6 (28,6%) 5 (33,3%) 11 (30,6%) 

3 4 (19%) 1 (6,7%) 5 (13,9%) 

Tremor de MSE de 
repouso  

0 17 (81%) 11 (73,3%) 28 (77,8%) 

1 3 (14,3%) 2 (13,3%) 5 (13,9%) 

2 1 (4,8%) 2 (13,3%) 3 (8,3%) 

Tremor de MSE postural  0 --- 1 (6,7%) 1 (2,8%) 

1 11 (52,4%) 8 (53,3%) 19 (52,8%) 

2 5 (23,8%) 5 (33,3%) 10 (27,8%) 

3 5 (23,8%) 1 (6,7%) 6 (16,7%) 

Tremor de MSE de ação  0 2 (9,5%) 3 (20%) 5 (13,9%) 

1 5 (23,8%) 3 (20%) 8 (22,2%) 

2 9 (42,9%) 9 (60%) 18 (50%) 

3 5 (23,8%) --- 5 (13,9%) 

Tremor de tronco repouso  0 20 (95,2%) 15 (100%) 35 (97,2%) 

1 1 (4,8%) ---- 1 (2,8%) 

Tremor de tronco postural  0 20 (95,2%) 15 (100%) 35 (97,2%) 

3 1 (4,8%) --- 1 (2,8%) 

Tremor de MID de 
repouso 

0 20 (95,2%) 14 (93,3%) 34 (94,4%) 

1 1 (4,8%) 1 (6,7%) 2 (5,6%) 

Tremor de MID postural  0 19 (90,5%) 10 (66,7%) 29 (80,6%) 

1 1 (4,8%) 2 (13,3%) 3 (8,3%) 

2 --- 3 (20%) 3 (8,3%) 

3 1 (4,8%) --- 1 (2,8%) 

Tremor de MID de ação  0 19 (90,5%) 14 (93,3%) 33 (91,7%) 

1 2 (9,5%) 1 (6,7%) 3 (8,3%) 

Tremor de MIE de repouso  0 20 (95,2%) 15 (100%) 35 (97,2%) 

 1 1 (4,8%) ---- 1 (2,8%) 

Tremor de MIE postural  0 20 (95,2%) 10 (66,7%) 30 (83,3%) 

1 --- 4 (26,7%) 4 (11,1%) 

2 --- 1 (6,7%) 1 (2,8%) 

3 1 (4,8%) --- 1 (2,8%) 

Tremor de MIE de ação  0 19 (90,5%) 14 (93,3%) 33 (91,7%) 

1 2 (9,5%) 1 (6,7%) 3 (8,3%) 

Tremor ortostático 
postural  

0 21 (100%) 14 (93,3%) 35 (97,2%) 

1 --- 1 (6,7%) 1 (2,8%) 

Nota: Os qualificadores correspondem: 0=ausente; 1=leve; 2=moderada amplitude, pode ser 
intermitente; 3=marcado; 4=grave; MSD=membro superior direito; MSE=membro superior esquerdo; 
MID=membro inferior direito; MIE=membro inferior esquerdo. 

 

Reforçando a caracterização dos sinais do TE conforme a literatura, o tremor 

de membro superior direito (MSD) apresentou uma prevalência de 61,1% (n=22), 

avaliado com qualificador 1, seguindo com 22,2% (n=8) com qualificador 2, com 13,9% 



R e s u l t a d o s  | 46 

 

(n=5), que obtiveram a avaliação em grau 3, e com 2,8% (n=1), com a avaliação no 

grau 4. O tremor de membro superior esquerdo (MSE) seguiu com maior frequência, 

apresentando os escores de 52,8% (n=19), avaliados com grau 1, seguidos de 27,8% 

(n=10) com qualificador 2 e 16,7% (n=6) atingiram qualificador 3. Todos os sinais não 

apresentaram significância estatística com p=0,785, entre os grupos GETA e GDA 

(Tabela 4). 

 

5.2.2 Doenças associadas 

  

Os participantes relataram ter outras doenças e não apenas TE. Todas as 

doenças relatadas foram classificadas e agrupadas conforme CID 10, (Wells, et al. 

2011; Laurenti, 2012), como seguem indicadas na Tabela 5. É possível observar que 

a frequência de incidência das doenças não apresenta grandes diferenças entre os 

grupos. Vale destacar a prevalência de 36,1% (n=13) de pacientes com hipertensão 

arterial e de 25% (n=9) com diabetes mellitus (DM). 

 

Tabela 5. Frequência de doenças associadas, apresentadas pelos pacientes, subdivididas por 
sistemas ou categorias (CID 10) (continuação) 

Sistemas e Doenças GETA GDA Total 

Doenças infecciosas e parasitárias    

     Herpes Zoster 1 (4,8%) ---- 1 (2,8%) 

Neoplasias    

     Adenocarcinoma 1 (4,8%) ---- 1 (2,8%) 

     Leucoplasia 1 (4,8%) ---- 1 (2,8%) 

Doenças do sangue e dos órgãos hematopoiéticos     

     Anemia ---- 2 (13,3%) 2 (5,6%) 

Sistema endócrino, nutricional ou metabólico    

     Diabetes mellitus (DM) 4(19%) 5 (33,3%) 9 (25%) 

     Dislipidemia 1 (4,8%) 1 (6,7%) 2 (5,6%) 

     Hipercolesterolemia ---- 1 (6,7%) 1 (2,8%) 

     Hipotirioidismo 2 (9,5%) 1 (6,7%) 3 (8,3%) 

     Hipovitaminose B 1 (4,8%) ---- 1 (2,8%) 

     Ginecomastia 1 (4,8%) ---- 1 (2,8%) 

Transtornos mentais e comportamentais    

     Ansiedade 1 (4,8%) ---- 1 (2,8%) 

     Depressão 2 (9,5%) 1 (6,7%) 3 (8,3%) 
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Tabela 5. Frequência de doenças associadas, apresentadas pelos pacientes, subdivididas por 
sistemas ou categorias (CID 10)(50, 51)  (conclusão) 

Sistema nervoso    

     Epilepsia ---- 1 (6,7%) 1 (2,8%) 

     Neuropatia 1 (4,8%) ---- 1 (2,8%) 

Doenças olhos, ouvidos, nariz e garganta    

     Glaucoma  ---- 1 (6,7%) 1 (2,8%) 

     Labirintite ---- 1 (6,7%) 1 (2,8%) 

Sistema Circulatório    

     Arritmia 1 (4,8%) ---- 1 (2,8%) 

     Cardiomiopatia 1 (4,8%) 1 (6,7%) 2 (5,6%) 

     Estenose 1 (4,8%) ---- 1 (2,8%) 

     Infarto agudo miocárdio 1 (4,8%) ---- 1 (2,8%) 

     Hipertensão 9 (42,9%) 4 (26,7%) 13 (36,1%) 

     Hipertrofia ventricular 1 (4,8%) 1 (6,7%) 2 (5,6%) 

     Insuficiência venosa crônica ---- 1 (6,7%) 1 (2,8%) 

     Prolapso válvula mitral 1 (4,8%) ---- 1 (2,8%) 

Sistema Respiratório    

     Pneumonia 1 (4,8%) ----- 1 (2,8%) 

     Asma 1 (4,8%) ----- 1 (2,8%) 

     Enfizema  1 (4,8%) ----- 1 (2,8%) 

Sistema Digestivo    

     Esteatose hepatica ---- 1 (6,7%) 1 (2,8%) 

     Hérnia 1 (4,8%) ----- 1 (2,8%) 

     H. pylori gástrico ---- 1 (6,7%) 1 (2,8%) 

     Síndrome do intestino irritável 1 (4,8%) ----- 1 (2,8%) 

Pele    

     Esclerodermia ---- 1 (6,7%) 1 (2,8%) 

Sistema musculoesquelético    

     Artrose 1 (4,8%) ----- 1 (2,8%) 

     Osteoporose 1 (4,8%) 1 (6,7%) 2 (5,6%) 

     Reumatismo  1 (6,7%) 1 (2,8%) 

Outros    

     Dor crônica ---- 1 (6,7%) 1 (2,8%) 

     Tontura 1 (4,8%) ----- 1 (2,8%) 

     DBS 1 (4,8%) ----- 1 (2,8%) 

     Revascularizado 1 (4,8%) 1 (6,7%) 2 (5,6%) 

Testes Qui-quadrado e Mann-Whitney.    
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5.2.3 Uso de medicamentos 

 

Na comparação entre os grupos, relacionados com o uso de medicamentos 

classificados por subgrupos, por anatomia, sistemas e ação farmacológica, conforme 

Manual Farmacêutico 2018/2019 (Fonseca, 2018), identificamos que os escores não 

indicam diferença significativa (Tabela 6).  

 

Tabela 6. Frequência de uso de medicamentos classificados por sistemas orgânicos, conforme 
Manual Farmacêutico 2018-2019, abril/2018 a maio/2022     

Subgrupos de medicamentos GETA GDA TOTAL p 

Sistema Nervoso 15 (71,4%) 11 (73,3%) 26 (72,2%) 0,900* 

Anticonvulsivante 13 (61,9%) 7 (46,7%) 20 (55,6%) 0,500** 

Analgésicos 4 (19%) 1 (6,7%) 5 (13,9%) 0,376** 

Ansiolíticos 2 (9,5%) --- 2 (5,6%) 0,500** 

Antidepressivos 6 (28,6%) 3 (20%) 9 (25%) 0,705** 

Hipnóticos 1 (4,8%) ---- 1 (2,8%) 0,391* 

Aparelho cardiovascular  14 (66,7%) 9 (60%) 23 (63,9%) 0,736** 

Antianginosos ---- 1 (6,7%) 1 (2,8%) 0,417** 

Antiarrítmicos 1 (4,8%) 1 (6,7%) 2 (5,6%) 0,806* 

Agentes anti-hipertensivos 14 (66,7%) 9 (60%) 23 (63.9%) 0,736** 

Bloqueador de canal de cálcio 1 (4,8%) 2 (13,3%) 3 (8,3%) 0,559** 

Diuréticos 5 (24%) 3 (20,1%) 8 (22,4%) 0,786* 

Aparelho digestivo metabolismo 

nutrição 
8 (38,1%) 8 (53,3%) 16 (44,4%) 0,500** 

Antiemético Procinético --- 1 (6,7%) 1 (2,8%) 0,417** 

Antiulceroso 2 (9,5%) 4 (26,7%) 6 (16,7%) 0,210** 

Hipolipêmico 5 (23,8%) 4 (26,7%) 9 (25%) 0,845* 

Hipoglicemiantes 5 (23,8%) 4 (26,7%) 9 (25%) 0,845* 

Vitaminas Suplementos Minerais 2 (9,5%) 1 (6,7%) 3 (8,3%) 0,760* 

Aparelho respiratório  2 (9,5%) ---- 2 (5,6%) 0,500** 

Broncodilatadores 2 (9,5%) ---- 2 (5,6%) 0,500** 

Outros medicamentos 1 (4,8%) ---- 1 (2,8%) 0,391* 

Hormônios metabolismo 5 (23,8%) 5 (33,3%) 10 (27,8%) 0,709** 

Imunoterapia alergia ---- 1 (6,7%) 1 (2,8%) 0,417** 

Sistema músculo esquelético ---- 1 (6,7%) 1 (2,8%) 0,417** 

Sangue e órgao hematopoiéticos  ---- 1 (6,7%) 1 (2,8%) 0,417** 

Teste Qui-quadrado* e Teste Exato de Fisher**. 
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Destacamos que 72,2% dos pacientes utilizam medicamentos indicados para o 

sistema nervoso, apresentando, com 55,6%, a incidência no uso de anticonvulsivante 

para tratamento do tremor. Com frequência de 63,9% são utilizados os medicamentos 

indicados para o aparelho cardiovascular; 44% dos pacientes utilizam medicamentos 

para o aparelho digestivo e metabolismo e nutrição.  

Notamos que o GETA apresenta uma média de frequência de uso de 

medicamentos maior, com escore de 0,86 em relação ao grupo GDA. No sistema 

nervoso, no aparelho cardiovascular e no digestivo, metabolismo e nutrição, reincide 

em 8,3% a frequência dos pacientes que utilizam quatro medicamentos para cada um 

destes sistemas. 2,8% (n=1) apresentaram a frequência de utilização de cinco 

medicamentos de um mesmo sistema, do sistema digestivo do metabolismo e 

nutrição. Importante ressaltar que as medicações utilizadas não induzem o tremor.   

 

5.3 Tremor Essencial 

                                                      

Na obtenção dos resultados primários deste estudo, relacionados aos sinais do 

TE, a partir da aplicação da EFTM, realizamos a análise descritiva na comparação dos 

escores (µ e DP) obtidos entre os grupos. A Tabela 9 apresenta o panorama da 

frequência dos sinais de TE com os respectivos N de cada grupo e os diferentes 

tempos de avaliação. Na comparação entre GETA e GDA, nos quatro tempos de 

avaliação, os resultados não apresentaram significância estatística em nenhum 

subgrupo dos sinais do TE observados. O subgrupo das tarefas motoras apresenta-

se com maiores escores na frequência de sinais em ambos os grupos e nos diferentes 

tempos de avaliação, seguido da funcionalidade e posteriormente da localização e 

gravidade (Tabela 7).  

A análise descritiva feita acima foi representada pelo gráfico, onde é possível 

observar as diferenças dos escores relacionados de forma longitudinal. No eixo Y da 

imagem gráfica, é possível observar os escores totais da EFTM. O eixo X indica a 

linha temporal, distribuindo os quatro tempos das avaliações e as colunas, 

representando os grupos GETA e GDA e os escores totais (Figura 6). 
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Tabela 7.  Frequência dos sinais do TE, obtidos por meio da EFTM, abril/2018 a maio/2022 

SINAIS e  

AVALIAÇÔES 

GETA 

(µ± DP) 

GDA 

(µ± DP) 

TOTAL 

(µ± DP) 

 

P 

 

AVALIAÇÃO I n=21 n=15 n=36  

Localização e gravidade  11,2 ± 7,9 11,6 ± 9,6 11,4 ± 8,5 p=0,936 

Tarefas Motoras 44,4 ± 30,9 42,0 ± 26,7 43,9 ± 28,7 p=0,962 

Funcionalidade  28,1 ± 21,4 27,5 ± 20,3 28,1 ± 20,6 p=0,897 

Fahn Total  31,3 ± 20,1 31,1 ± 19,3 31,2 ± 19,5 p=0,936 

     

AVALIAÇÃO II n=16 n=8 n=24  

Localização e gravidade  10,8 ± 13,8 10,7 ± 9,1 10,7 ± 12,4 p=0,750 

Tarefas Motoras 37,5 ± 28,0 36,9 ± 26,2 37,3 ± 26,9 p=1,000 

Funcionalidade  21,8 ± 21,4 23,6 ± 16,5 22,4 ± 19,8 p=0,443 

Fahn Total  27,2 ± 22,7 26,9 ± 19,3 27,1 ± 21,3 p=0,775 

     

AVALIAÇÃO III n=11 n=4 n=15  

Localização e gravidade  8,1 ± 8,5 12,8 ± 6,5 9,0 ± 8,2 p=0,242 

Tarefas Motoras 35,4 ± 29,1 36,13 ± 12,0 35,5 ± 26,2 p=0,562 

Funcionalidade  15,1 ± 15,7 21,9 ± 11,2 16,4 ± 14,8 p=0,305 

Fahn Total  22,6 ± 20,5 27,2 ± 11,0 23,5 ± 18,7 p=0,312 

     

AVALIAÇÃO IV n=13 n=8 n=21  

Localização e gravidade  10,6 ± 10,0 13,2 ± 9,2 11,6 ± 9,6 p=0,330 

Tarefas Motoras 39,4 ± 31,1 42,4 ± 27,2 40,4 ± 29.2  p=0,628 

Funcionalidade  23,8 ± 22,5 30,3 ± 24,3 26,0 ± 22,7 p=0,478 

Fahn Total  27,9 ± 23,1 29,7 ± 15,7 28,5 ± 20,6 P=0,456 

Testes: Mann-Whitney. 
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 Figura 6. Demonstrativo dos escores da EFTM nos grupos e os diferentes 

 tempos das avaliações. 
   

 

Observamos os escores de p dos pacientes, correlacionando seus próprios 

resultados das avaliações em tempos diferentes:  a 1ª e a 2ª; a 2ª e a 4ª e a 1ª e a 4ª. 

Os escores foram separados conforme os grupos GETA e GDA e diferentes 

subgrupos de sinais. Considerando o valor de p<0,05 para significância estatística, 

todos os resultados de todos os subgrupos de sinais de TE avaliados apresentam 

significância estatística para o GETA, na comparação do 1º com a 2º tempo de 

avaliação. Por decorrência da pandemia e isolamento da população, obtivemos baixo 

índice de comparecimento de pacientes para 3ª avaliação (AV), acarretando o N 

reduzido, motivo pelo qual, a 3ª AV não foi inserida neste comparativo (Tabela 8). 
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Tabela 8.  Comparação (p) dos sinais do tremor com EFTM, entre GETA e GDA, correlacionando 
os tempos 1º e 2º; 2º e 4º; 1º e 4º, (valor de p<0,05), abril/2018 a maio/2022  
 

Sinais TE 1ª AV & 2ª AV 2ª AV & 4ª AV 1ª AV & 4ª AV 

 p p p 

Localização & Gravidade    

GETA 0,031 0,826 0,308 

GDA 0,063 0,173 0,735 

Tarefas Motoras    

GETA 0,006 0,480 0,090 

GDA 0,116 0,345 0,400 

Funcionalidade    

GETA 0,043 0,260 0,937 

GDA 0,293 0,128 0,866 

Fahn Total    

GETA 0,006 0,414 0,158 

GDA 0,063 0,352 0,310 

Teste de Wilcoxon. 

Nota: GETA:  1ª AV e 2ª AV n=16; 2ª AV e 4ª AV n=13; 1ª AV e 4ª AV n=13 e GDA: 1ª AV e 2ª AV n=8;   
2ª AV e 4ª AV n=8; 1ª AV e 4ª AV n=8. 

 

5.4 Qualidade de vida 

 

 Analisamos aspectos considerados componentes da qualidade de vida, por 

meio da escala WHOQOL-BREF. Na comparação entre os grupos, no 1º tempo de 

avaliação, os escores do GDA apresentaram significância estatística, indicando 

melhor qualidade de vida nos domínios Psicológico (p=0,006), Relações Sociais 

(p=0,040), Meio Ambiente (p=0,048) e na soma da pontuação da escala (p=0,005). 

Nova significância mostra-se evidente para GDA, na análise descritiva entre ambos 

os grupos, no 3º tempo de AV no domínio Meio Ambiente (p=0,027). Nos demais 

domínios e tempos de avaliação, não acusamos diferença significativa na análise 

entre os grupos (Tabela 9). 
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Tabela 9.  Pontuação (µ ± DP) dos participantes de acordo com os domínios da WHOQOL- BREF 

nos diferentes tempos das avaliações, abril/2018 a maio/2022     

 

DOMÍNIO 

 

 

GETA 

GDA 

AV1 

n=19 

n=14 

AV2 

n=16 

n=8 

AV3 

n=10 

n=4 

AV4 

n=13 

n=8 

 

Soma pontuação GETA 78,42 ± 10,36 86,63 ± 9,98  89,00 ± 11,42  87,23 ± 10,85 

 GDA 90,71 ± 13,08 84,50 ± 15,18 89,50 ±   9,67 82,88 ± 15,44 

  p=0,005 p=0,684 p=0,940 p=0,456 

      

Físico GETA 3,095 ± 0,902 3,319 ± 0,531 3,430 ± 0,697 3,292 ± 0,714 

 GDA 3,336 ± 0,641 3,150 ± 0,669 3,050 ± 0,574 2,915 ± 0,799 

  p=0,401 p=0,508 p=0,356 p=0,275 

      

Psicológico GETA 3,133 ± 0,602 3,519 ± 0,454 3,770 ± 0,487 3,569 ± 0,459 

 GDA 3,721 ± 0,510 3,338 ± 0,665 3,525 ± 0,377 3,238 ± 0,700 

  p=0,006 p=0,439 p=0,388 p=0,203 

      

Relações Sociais GETA 3,058 ± 0,648 3,275 ± 0,733 3,450 ± 0,556 3,377 ± 0,434 

 GDA 3,564 ± 0,702 3,375 ± 0,575 3,625 ± 1,007 3,137 ± 0,810 

  p=0,040 p=0,740 p=0,679 p=0,386 

      

Meio Ambiente GETA 2,884 ± 0,327 3,094 ± 0,426 3,040 ± 0,368 3,092 ± 0,586 

 GDA 3,279 ± 0,637 3,037 ± 0,676 3,575 ± 0,330 3,275 ± 0,599 

  p=0,048 p=0,805 p=0,027 p=0,500 

Teste de amostras independentes. 

  

 Abaixo, na Figura 7, foram apresentados em representação gráfica, os escores 

obtidos por meio da escala WHOQOL-BREF e respectivos domínios. A imagem 

permite visualizar, de forma panorâmica, a correlação entre os grupos ao longo de um 

ano do protocolo das avaliações. 
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Figura 7. Escores da WHOQOL-BREF (total e domínios), correlacionando os grupos e os 

diferentes tempos das avaliações. 

  

 Na análise de amostras emparelhadas (Tabela 10), os pacientes foram 

avaliados correlacionando seus próprios resultados, obtidos em µ e DP e nas relações 

entre tempos de avaliações, apresentando valor p. Os pacientes do GETA 

apresentaram melhora significativa em seis eventos, enquanto os pacientes do GDA 
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apresentaram uma ocorrência de melhora da qualidade de vida também com 

significância estatística. 

Tabela 10.  Correlação entre as amostras emparelhadas em µ ± DP e valor de p entre diferentes 
tempos de avaliações, considerando cada grupo em cada domínio da WHOQOL-BREF, abril/2018 
a maio/2022     

Domínios 1ª AV e 2ª AV 2ª AV e 4ª AV 1ª AV e 4ª AV 

Qualidade de Vida µ± DP (p) µ± DP (p) µ± DP (p) 

Soma pontuação    

GETA -8,25 ± 7,95 (p=,001) 1,23 ± 5,74 (p=,455) 7,00 ± 8,93 (p=,015) 

GDA 5,00 ± 12,93 (p=,311) 1,62 ± 4,98 (p=,387) -6,62 ± 11,61 (p=,151) 

Domínio Físico    

GETA -0,21 ± 0,93 (p=,378) 0,13 ± 0,39 (p=,260) 0,34 ± 0,55 (p=,043) 

GDA 0,17 ± 0,80 (p=,559) 0,23 ± 0,49 (p=,219) -0,41 ± 0,64 (p=,116)  

Domínio Psicológico     

GETA -0,37 ± 0,49 (p=,008) 0,00 ± 0,50 (p=1,00) 0,35 ± 0,51(p=0,026) 

GDA 0,22 ± 0,83 (p=,471) 0,10 ± 0,50 (p=0,590) -0,32± 0,88(p=0,336) 

Domínio Relações 

Sociais 

   

GETA -0,17 ± 0,76 (p=,377) 0,02 ± 0,50 (p=,871) 0,16 ± 0,69 (p=,400) 

GDA -0,03 ± 0,48 (p=,834) 0,23 ± 0,37 (p=,112) -0,20 ± 0,62 (p=,398) 

Domínio Meio 

Ambiente 

   

GETA -0,23 ± 0,30 (p=,008) 0,03 ± 0,37 (p=,774) 0,16 ± 0,46 (p=,217) 

GDA 0,31 ± 0,45 (p=,093) -0,23 ± 0,25 (p=,034) -0,07 ± -0,44 (p=,647) 

Teste de amostras emparelhadas. 

Nota: GETA:  1ª AV e 2ª AV n=16; 2ª AV e 4ª AV n=13; 1ª AV e 4ª AV n=13 e GDA: 1ª AV e 2ª AV n=8;   
2ª AV e 4ª AV n=8; 1ª AV e 4ª AV n=8. 
 

 
5.5 Sintomas de ansiedade 

   

 Na Tabela 11, é possível observar a marcação em µ ± DP do histórico da 

pontuação dos sintomas de ansiedade, obtidos pela aplicação do Beck Anxiety 

Inventory (BAI). Podemos observar que os escores totais e os qualificadores, na 

análise entre GETA e GDA, não mostraram diferença significativa nos diferentes 

tempos avaliados.  
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Tabela 11.  Pontuação µ ± DP dos participantes de acordo com grupos, os sintomas retratados 
na BAI e os diferentes tempos de avaliação, abril/2018 a maio/2022 

 

Avaliação 

 

Categoria GETA GDA Total 

 

p 

1ª AV  n=20 n=13 n=33  

 Total 24,95 ± 13,13 20,71 ± 15,91 23,21 ± 14,26 0,302 

 Qualificador 2,85 ± 1,08 2,46 ± 1,05 2,7 ± 1,07 0,293 

2ª AV  n=16 n=8 n=24  

 Total 14,06 ± 7,47 23,25 ± 13,39 17,13 ± 10,51 0,111 

 Qualificador 1,81 ± 0,75 2,63 ± 1,50 2,08 ± 1,10 0,234 

3ª AV  n=10 n=4 n=14  

 Total 14,00 ± 5,65 12,00 ± 9,48 13,43 ± 6,61 0,478 

 Qualificador 2,00 ± 0,816 1,50 ± 1,00 1,86 ± 0,86 0,291 

4ª AV  n=13 n=8 n=21  

 Total 18,00 ± 12,03 22.13 ± 14.04 19,57 ± 13,6 0,730 

 Qualificador 2,15 ± 1,06 2.5 ± 1,19 2,29 ± 1,10 0,837 

Teste Mann-Whitney. 

 

  Na imagem que segue (Figura 8), podemos acompanhar com os 

boxplot´s o que ocorreu, considerando os escores dos valores totais do BAI e na 

comparação entre grupos a cada tempo de avaliação. 
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Fonte: Testes de NPar.Figura 8. Boxplot do BAI (valores totais) na comparação entre os grupos e tempo 
de avaliação.    

Nos comparativos dos pacientes e seus resultados em p (apresentando os 

escores totais e qualificadores), entre diferentes tempos de avaliações e respectivos 

grupos, o GETA apresentou melhora significativa nas relações da 1ª AV com a 2ª AV, 

indicando que a intervenção contribuiu para diminuição dos sinais de ansiedade, 

assim como na comparação entre a 1ª AV com a 4ª AV, demonstrando que a 

diminuição dos sintomas de ansiedade se manteve ao longo de um ano (Tabela 12).   
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Tabela 12.  Pontuação em p na correlação das amostras emparelhadas de acordo com grupos, 
nos diferentes tempos de avaliação e conforme os sinais retratados no BAI, abril/2018 a 
maio/2022 

Sinais de ansiedade 
1ª AV e 2ª AV 2ª AV e 4ª AV 1ª AV e 4ª AV 

p p p 

GETA    

Total 0,001 0,247 0,014 

Qualificador 0,002 0,063  0,024 

GDA    

Total 0,611 0,624 0,293 

Qualificador 1,00 0,705 0,705  

Teste de Wilcoxon. 
Nota: GETA:  1ª AV e 2ª AV n=16; 2ª AV e 4ª AV n=13; 1ª AV e 4ª AV n=13 e GDA: 1ª AV e 2ª AV n=8; 
2ª AV e 4ª AV n=8; 1ª AV e 4ª AV n=8. 

 

5.6 Sintomas de depressão 

 

 Na análise da pontuação em µ ± DP entre o GETA e GDA, obtida por meio da 

aplicação do Beck Depression Inventory (BDI), observamos que nos 3º e 4º tempos, 

houve um importante diferença nos escores do valor total, mas sem estatística 

representatividade (Tabela 13). 

 

Tabela 13.  Pontuação (µ ± DP) dos participantes de acordo com os sintomas retratados BDI, 
abril/2018 a maio/2022 
 

Avaliação 

 

Categoria GETA GDA Total 

 

p 

  n=20 n=14 n=34  

1ª avaliação Total 16,75 ± 9,38 16,21 ± 10,59 16,53 ± 9,74 0,765 

 Qualificador 2,25 ± 1,02 2,14 ± 0,66 2,21 ± 0,88 0,846 

  n=16 n=8 n=24  

2ª avaliação Total 11,63 ± 7,27 10,75 ± 7,83 11,33 ± 7,30 0,667 

 Qualificador 1,81 ± 0,83 1,63 ± 0,744 1,75 ± 0,79 0,615 

  n=10 n=4 n=14  

3ª avaliação Total 8,70 ± 5,20 16,75 ± 10,99 11,00 ± 7,80 0,089 

 Qualificador 1,60 ± 0,51 2,25 ± 1,25 1,79 ± 0,80 0,334 

  n=13 n=8 n=21  

4ª avaliação Total 8,62 ± 7,04 17,00 ± 12,4 11,81 ± 10,08 0,076 

 Qualificador 1,46 ± 0,96 2,00 ± 1,06 1,67 ± 1,01 0,304 

Teste Mann-Whitney. 
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A seguir, podemos acompanhar com os boxplot´s, o que ocorreu, considerando 

os escores dos valores totais e qualificadores do BDI e na comparação entre grupos, 

em cada tempo de avaliação (Figura 9). 

 

Fonte: Testes de NPar. 

Figura 9. Boxplot do BDI (valores totais) na comparação entre os grupos e o tempo de avaliação.

  
 

 Nos comparativos dos pacientes e seus resultados apresentados em p 

(indicando os escores totais e qualificadores), entre diferentes tempos de avaliações 

e respectivos grupos, o GETA apresentou melhora significativa nas relações da 1ª AV 

com a 2ª AV, indicando que a intervenção contribuiu para diminuição dos sintomas de 

depressão e na comparação entre a 1ª AV com a 4ª AV, demonstrando que a redução 

dos sintomas se manteve ao longo de um ano. O GDA apresentou resultados 

significativos na comparação da 1ª AV com a 2ª AV e também da 2ª AV com a 4ª AV 

indicando que a aproximação com atividades artísticas contribui significativamente 

para a diminuição dos sintomas de depressão (Tabela 14).   
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Tabela 14.  Pontuação em p na correlação das amostras emparelhadas de acordo com grupos, 
nos diferentes tempos de avaliação e conforme os sinais retratados no BDI, abril/2018 a 
maio/2022 
Sinais de 

depressão 

1ª AV e 2ª AV 2ª AV e 4ª AV 1ª AV e 4ª AV 

p p p 

GETA    

Total 0,005 0,194 0,003 

Qualificador 0,035 0,317  0,011 

GDA    

Total 0,025 0,012 0.528 

Qualificador 0,014 0.083 0.180 

Teste de Wilcoxon. 
Nota: GETA:  1ª AV e 2ª AV n=16; 2ª AV e 4ª AV n=13; 1ª AV e 4ª AV n=13 e GDA: 1ª AV e 2ª AV n=8; 
2ª AV e 4ª AV n=8; 1ª AV e 4ª AV n=8. 

 

5.7 Panorama Covid-19 

 

 Ao longo dos 50 meses desta pesquisa, enfrentamos a pandemia causada pelo 

coronavírus denominado SARS-CoV-2. Este período foi transposto, correspondendo 

às medidas de precaução em vigor, adaptando o protocolo de atendimento. 

Acrescentamos uma enquete (agosto 21 – março 22), pela qual cada paciente foi 

ouvido uma vez, a fim de levantarmos as informações sobre como cada paciente 

enfrentou a Covid-19. Dos 13 pacientes ouvidos, cerca de 30% (n=4) dos pacientes 

do GETA contraíram Covid-19, sendo que um deles conta ter sido de grau grave. Do 

grupo GDA, sete pacientes foram ouvidos e cerca de 72% (n=5) relatam que 

contraíram o vírus, sendo que uma paciente considera ter sido grave com internação 

de 20 dias.  

 

5.8 Aspectos terapêuticos e artísticos 

 

Com o objetivo de que esta pesquisa seja uma fonte de informação para a 

comunidade científica e para os profissionais afins, entendemos importante 

apresentar os resultados também das expressões artísticas, instrumento pelo qual 

este estudo é fundamentado. Ambos os grupos tiveram propostas artísticas, conforme 

descrito no capítulo Metodologia. Abaixo, seguem trabalhos artísticos que escolhemos 

com critérios, para exemplificar de forma didática o ocorrido e os resultados 

alcançados. Do GDA extraímos exemplos das expressões artísticas livres, realizadas 
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na primeira sessão e na última, podendo ser observados os resultados alcançados. 

Do GETA dentre o acervo dos trabalhos livres em carvão, agrupamos trabalhos que 

apresentassem características em comum da atuação e da relação entre os princípios 

Luz e Escuridão. Destes subgrupos, foram extraídos dois exemplos, que de forma 

didática indicassem padrões encontrados no encontro entre ambos princípios.  No 

âmbito dos trabalhos em aquarela, foram escolhidas as pinturas de um paciente, para 

ilustrar de forma arquetípica como discorreu o processo terapêutico.  Importante 

relembrar que todos os pacientes do GETA realizaram seus trabalhos livres, com os 

quais o diagnóstico foi realizado, considerando os aspectos individuais 

correlacionados aos princípios da metodologia. A partir dos achados com o 

diagnóstico, o objetivo terapêutico e respectiva composição da imagem ideal foram 

traçados, e conduta terapêutica proposta individualmente.  

 

5.8.1 Expressões e elementos artísticos do GDA 

 

Os pacientes realizaram expressões gráficas, desenhos livres e desenhos de 

figura humana nos 1º e 16º atendimentos. Estes tiveram também o objetivo de serem 

objetos comparativos para observar os ganhos a partir do processo artístico. A Figura 

10 ilustra os desenhos livres de dois pacientes (35 e 25) e a Figura 11, os desenhos 

da figura humana, também realizados por dois pacientes (26 e 10). Em ambas as 

figuras, apresentamos os quadros comparativos de qualidades, características e 

ganhos de elementos artísticos.   
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Fonte: Acervo de imagens dos pacientes da pesquisa.   
Figura 10. Alguns aspectos comuns e relevantes dos desenhos livres. 
 

 
Fonte: Acervo de imagens dos pacientes da pesquisa.    
Figura 11. Alguns aspectos comuns e relevantes das figuras humanas. 
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5.8.2 Aspectos terapêuticos e artísticos do GETA 

 

Dos 21 pacientes elegíveis para a pesquisa e randomizados para o GETA, 19 

pacientes fizeram os trabalhos livres em carvão, utilizados para a análise diagnóstica, 

totalizando uma amostra de 54 trabalhos. Com a desistência de dois pacientes logo 

no início por não aderência ao processo, 17 pacientes fizeram as pinturas livres em 

aquarela, sendo que uma paciente fez duas pinturas livres, vindo a desistir do 

processo por falecimento do pai e consequente mudança de cidade. Obtivemos um 

acervo de 50 pinturas livres em cor, que compuseram o fundamento para o 

diagnóstico. Portanto, 16 pacientes concluíram os seis trabalhos necessários para 

compor a análise diagnóstica, considerada fase inicial do processo e respectivo plano 

terapêutico, além de participarem de todas as fases do processo, como ilustra a Figura 

3. Além dos seis trabalhos livres, realizaram entre quatro e cinco pinturas e mais a 

última também livre, para comparativo dos ganhos dos elementos artísticos com 

referência aos princípios utilizados. Apresentamos três pinturas livres e as pinturas 

produzidas no decorrer do processo, de um paciente escolhido com critério didático, 

para ser considerado um processo arquetípico, que ilustre esta terapêutica (Figuras 

16 – 22). 

 

5.8.2.1 Diagnóstico princípios Luz e Escuridão 

 

Abaixo, seguem exemplos de trabalhos livres com carvão que exemplificam 

aspectos comuns dos princípios originais Luz e Escuridão. Foram escolhidos 

trabalhos e agrupados por aspectos semelhantes, que dizem respeito a atuação da 

luz e a relação, interação entre as duas forças (Figuras 12 e 13). 
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Fonte: Acervo de imagens dos pacientes da pesquisa.   
Figura 12. Aspectos comuns e relevantes nos trabalhos em carvão – Padrão I. 

 

 
Fonte: Acervo de imagens dos pacientes da pesquisa.   
Figura 13. Aspectos comuns e relevantes nos trabalhos em carvão – Padrão II. 
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5.8.2.2 Diagnóstico princípio Cor 

 

Ao realizar uma análise diagnóstica no ambiente das cores, identifica-se os 

aspectos correlacionando com os princípios originais e com a compreensão das 

características essenciais de cada cor. Neste âmbito, não é plausível referir-se a 

padrões, pois fala-se a respeito da alma humana, e cada indivíduo é uma expressão 

da sua própria individualidade. Em termos das cores, cada cor tem sua essência 

quando expressa de forma equilibrada ou em tons mais fortes ou fracos e ainda na 

composição com outras cores. As cores preeminentemente observadas no acervo 

total das pinturas livres foram Índigo (azul índigo) e Yellow (amarela), as quais se 

repetem nas pinturas livres (14 e 16) do paciente escolhido. 

 

 
    Fonte: Acervo de imagens dos pacientes da pesquisa.     
    Figura 14. Pintura livre I 
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 Fonte: Acervo de imagens dos pacientes da pesquisa.   
 Figura 15. Pintura livre II 

 
 Fonte: Acervo de imagens dos pacientes da pesquisa.     
 Figura 16. Pintura livre III 
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5.8.2.3 Elementos da terapia médica artística 

 

Após o diagnóstico realizado, iniciou-se a fase intermediária, na qual o paciente 

começou a transformação de sua primeira imagem, a partir da condução e estímulo 

dado pelo terapeuta (Figura 17). 

 

 
Fonte: Acervo de imagens dos pacientes da pesquisa.   
Figura 17. Exemplo da pintura da fase intermediária. 

 
 

As Figuras 18 e 19 ilustram trabalhos do decorrer do processo em direção à pintura 

ideal, relacionada ao paciente em questão. 
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Fonte: Acervo de imagens dos pacientes da pesquisa.   
Figura 18. Exemplos de pinturas da fase do processo terapêutico. 

 

 
Fonte: Acervo de imagens dos pacientes da pesquisa.   
Figura 19. Exemplos de pinturas da fase do processo terapêutico. 
 



R e s u l t a d o s  | 69 

 

 
Fonte: Acervo de imagens dos pacientes da pesquisa.   
Figura 20. Exemplos de pinturas livres: a) pintura final após 16 sessões; b) pintura final após um 
ano do início do processo. 
 

5.9 Resultados qualitativos 

  

 Foram valorizados e registrados os testemunhos dos participantes. A 

possibilidade de o paciente colocar-se em relação aos achados e/ou benefícios a partir 

do processo promoveu que o próprio fizesse uma retrospectiva e apoderamento do 

vivenciado. 

 

5.9.1 Nuvem de palavras 

  

No término das 16 sessões e após um ano do início do processo, os pacientes 

entregaram autorrelatos. Era solicitado que fizessem por escrito, que seu conteúdo 

fosse verdadeiro e abordasse o que quisessem. Sugerimos que falassem sobre a 

observância de melhora ou não do tremor, se o processo artístico contribuiu em algo 

e como se sentiram no processo ou após este. Dos autorrelatos dos 16 pacientes do 

GETA que concluíram o processo, selecionamos frases relacionadas com cada corpo 

constitutivo da quadrimembração (vide Capítulo 3, Revisão da Literatura). Havendo 

relação entre a frase e a organização, destacamos até duas frases da referida 

organização, totalizando no máximo oito frases por cada paciente e fizemos a 
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avaliação qualitativa, usando a ferramenta Nuvem de Palavras, possível de ser 

observada na Figura 21.  

 
 

Fonte: 1) Desenho de Figura Humana com Modelo Vivo (2021);  
2) Drawn Anatomy Human Body - Human Body Anatomy Sketch  
(2022); 3) Estevao-chromiec-ec-anatomia-2; 4) Autor anônimo (2017). 
Figura 21. Nuvem de palavras – frases dos autorrelatos. 
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5.9.2 Atualizações sobre os pacientes  

 

Na realização da enquete sobre panorama Covid-19, os pacientes atualizaram 

informações sobre suas vidas e sintomas do tremor (Quadro 8 e 9). 

 

Quadro 7 – Enquete atualizações da vida do GETA, agosto 21 a março 22 

GETA 

01 - MUDOU O QUARTO para cômodo mais arejado; 

02 - CURTINDO A NETA. Sofreu influências com pandemia (ansiedade); 

03 - SEM RECIDIVA ONCOLÓGICA; 

04 - VIVENDO, curtindo o neto, a esposa e cuidando do comércio; 

05 - REALIZOU O SONHO, viajar para GRÉCIA com marido; 

13 - TREMOR DIMINUIU; 

06 - TREMOR DIMINUIU, mas continuam complicações inerentes; 

07 - MUDOU DE CIDADE foi viver a própria vida com a esposa;  

09 - FAZENDO ESTÁGIO. Sofreu influências com pandemia (ansiedade); 

14 - TREMOR DIMINUIU. Só aumenta quando nervoso; 

15 - TREMOR DIMINUIU. Mas, não conforme expectativa e depois fez Deep Brain Stimulation; 

16 - TREMOR DIMINUIU. Sofreu influências com pandemia (ansiedade) e tem ido cuidar do sitio; 

18 - COLOCOU JANELA EM SEU QUARTO; 

19 - SONO MELHOROU significativamente;  

20 - DECIDE MUDAR DE CIDADE com a família; 

21 - SENTINDO-SE MELHOR DO TREMOR e da ansiedade. 

Fonte: autoria própria (Winnubst, 2022). 
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Quadro 8 – Enquete atualizações da vida do GDA, agosto 21 a março 22 

GDA 

10 - Sem mudanças no tremor. MOSTRA-SE MAIS CONFIANTE; 

23 - Dificuldades com histórico médico e complicações com a Covid-19; 

24 - Tremor não melhorou, está depressiva, mas com MENOS ANSIEDADE. Descobre que 

consegue fazer coisas diferentes; 

25 – Gostou, pois foi o “MELHOR QUE FIZ EM TODA A MINHA VIDA”; 

26 - Aprendizado QUE FEZ BEM PARA TREMOR E PARA A MENTE; 

34 - Experiência boa QUE TROUXE PAZ ao CORAÇÃO; 

35 - MELHOROU 80% DO TREMOR E 70% DA VOZ (associado ao tratamento com fisioterapia e 

fono); 

36 - FOI BOM. Tremor não mudou. 

Fonte: autoria própria (Winnubst, 2022). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6  D I S C U S S Ã O  
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6.1. Aspectos sociodemográficos, clínicos e epidemiológicos  

 

6.1.1 Faixa etária do início 

  

A revisão da literatura aponta existir uma variação de idade para início da 

doença, com uma prevalência de ocorrer antes dos 65 anos de idade, havendo uma 

concordância de que a incidência da doença aumenta conforme avanço da idade. Na 

classificação da doença apresentada por Elble e Deuschl (2009), nas categorias TE 

familiar e esporádico, os sintomas da doença iniciam-se antes dos 65 anos. No TE 

senil, a doença inicia-se após 65 anos. (Zesiewicz, et al.,2010; Borges, 1994; Elble, 

2017) Estudos relatam a frequência de tremores presentes na terceira idade serem 

confundidos com TE. (Elble, 2011; Louis, 2010) O envelhecimento da população 

mundial é tema reincidente de preocupação de autoridades mundiais. O Brasil 

acompanhará tal cenário com estimativa de em 2060, um a cada quatro brasileiros ser 

idoso. (Benjamin, 2019) Com a perspectiva do envelhecimento populacional brasileiro 

e a prevalência de TE na maior idade, mostra-se pertinente que estratégias 

preventivas de cuidado à saúde e qualidade de vida sejam adotadas dentro do sistema 

de saúde. O presente estudo contou com participantes com média de idade de 61 

anos, dado que corrobora com a incidência do início da doença, ser anterior aos 65 

anos. Os maiores escores com 19,4% indicaram uma equivalência do início da doença 

acontecer entre as faixas etárias de 28-35 anos e 56-63 anos.   

Conforme a perspectiva da biografia, o setênio que se inicia aos 28 anos e 

continua até os 35 anos, 2ª fase da vida, é denominado como a alma do intelecto e 

da índole. É o período central da biografia humana, onde se reconhece a história 

construída, mas se assume a responsabilidade pelo futuro. A corrente anterior propôs 

o vir a ser, contribuiu na formação corpórea do indivíduo e, nesta fase, continua seu 

desenvolvimento e a busca da maturidade da alma.  Este encontro entre correntes e 

o desenvolvimento interior demanda coragem para assumir seu destino por si e 

sozinho. O nome deste setênio indica duas qualidades: razão e coração. A razão 

caracterizada por competências, como sistematização, organização, objetividade. No 

âmbito do coração, fala-se em sensibilidade, intuição, cuidado. São qualidades 

complementares e necessárias para a conquista do equilíbrio. Quando, a harmonia se 

rompe, uma força prepondera em relação a outra. Pode-se dizer sobre o predomínio 
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do inspirar em relação ao expirar ou predominância da organização, perfeccionismo, 

chegando em uma rigidez, fazendo com que o indivíduo se torne preso, perdendo a 

liberdade e a coragem necessárias para continuar trilhando seu destino. A figura 12 

ilustra a força da luz em predominância da escuridão limitando-a. A consequência 

pode afetar a alma, deixando-a sufocada ou aprisionada. Seria possível que este 

estado da alma demandasse alguma forma de evasão e os sinais de TE fossem esta 

liberação?  

O 9º setênio corresponde ao período dos 56 aos 63 anos e diz respeito a 3ª 

fase da vida, quando o indivíduo tem de se relacionar com o declínio corpóreo e com 

aspectos espirituais de sua interioridade. As forças vitais se retiram dos órgãos dos 

sentidos, de suas respectivas funções e do cérebro, causando prejuízos cognitivos e 

alterações do calor corpóreo. Outro aspecto físico diz respeito aos ossos perderem 

cálcio, também um elemento que vincula o corpo à terra e influencia na força contrária 

à gravidade. Tal aspecto pode ser observado no padrão dos trabalhos dos pacientes 

apresentados na Figura 13, quando ocorre a redução da substância (escuridão) 

retratada nas linhas em preto (carvão). (Burkhard, 2012; Burkhard, 2006; Burkhard, 

2002)  

 

6.1.2 Hereditariedade 

 

A hereditariedade na literatura sobre TE é reincidente, corroborando com as 

evidências das análises descritivas apresentadas em 74%, neste estudo.  Os maiores 

escores apresentados são de graus diretos, das gerações próximas ao paciente, 

denotando a incidência de componentes convencionais familiares. As convenções, 

crenças, tabus, mitos familiares influenciam o indivíduo no conhecimento de seu Self, 

do seu Eu. A não diferenciação do Self, a difícil capacidade da autopercepção, 

favorecem a dependência emocional, personalidade frágil e imatura e consequente 

comportamento limitante. (Andolfi, 2018) Outro aspecto da psicologia do 

desenvolvimento é compreender que o sistema familiar é o contexto onde a criança 

se desenvolve dentre vários aspectos, onde vivencia a proteção. Este convívio familiar 

proverá a segurança necessária e a qualidade das relações sociais que o adulto vier 

a ter. Ao preponderar o estilo autoritário, caracterizado por pais rígidos, exigentes, que 

impõem punições severas, o indivíduo apresentará problemas comportamentais e 
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relacionais, e consequente baixo autoestima, insegurança e doenças emocionais. 

(Burkhard, 2012; Andolfi, 2018; Cecconello, 2003) 

As expressões artísticas apresentadas do lado esquerdo das Figuras 10 (n° 35 

e nº 25) e 11 (n° 26) mostram elementos figurativos pequenos, com limites definidos, 

todas desenhadas com linhas, contornos e isoladas. Conforme técnica projetiva de 

desenho proposto por Buck em 1964, aspectos gráficos como: a proporção do 

tamanho da figura sendo pequena em relação ao papel; a inserção das figuras nos 

quadrantes superiores esquerdos das folhas, denotam componentes de insegurança, 

inadequação, ocultação de si e possivelmente uma submissão.  Elemento figurativo 

inserido no quadrante superior esquerdo, denota a intenção de voltar para trás, de 

retroceder, de se retirar ou se isolar.   

Além da hereditariedade orgânica cientificamente reconhecida nos estudos da 

epidemiologia do TE, é possível levantar a hipótese, a partir das figuras apresentadas 

e do exposto acima, que o TE possa ter um componente hereditário, trazido de 

gerações anteriores, relacionado à cultura, ao estilo de educação, que mantém os 

padrões familiares, que resultam em insegurança emocional, comportamento 

limitante, além de prejuízo à saúde mental e demais interferências que este indivíduo 

possa ter em sua vida.  

Como oportunidade futura, sugere-se que um novo estudo seja desenvolvido 

com a proposta de diagnosticar elementos artísticos fundamentados nos princípios 

luz, cor e escuridão, entre pacientes com TE de uma mesma família. Os dados 

levantados poderão trazer informações entre componentes de hereditariedade, dos 

aspectos emocionais e respectivos padrões artísticos familiares.     

 

6.2 Elementos artísticos 

 

6.2.1 Atividades artísticas 

 

As tarefas motoras mostraram-se como a categoria de sinais mais limitantes 

para pacientes com TE, conforme evidenciado na Tabela 10. Práticas de reabilitação, 

como a terapia ocupacional, aplicam técnicas e adaptam ferramentas para mitigar as 

dificuldades que estes pacientes enfrentam nas atividades da vida diária. (Howard, 

2019) Considerando o conceito proposto por Masten e Coatsworth (1998), resiliência 
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tem relação com o indivíduo utilizar-se de competências, para desenvolvimento de 

tarefas educacionais ou profissionais. (Souza, 2006)  Exemplo da capacidade humana 

de se adaptar às condições exigidas, é apresentado pelo pintor Erich Otto Blaich, que 

tinha TE, mas que em suas obras utilizava o tremor como recurso especial para 

adquirir efeitos interessantes em suas pinturas e trabalhos artísticos. (Andrade, 2007) 

Observamos na Figura 10 (n° 25, lado direito) efeitos especiais apresentado no 

pássaro, o traçado tremido com ângulos, que se tornou um estilo próprio de desenhar. 

A figura denota que a paciente aprendeu a lidar e conviver com o tremor no contexto 

artístico. As diferenças na epidemiologia e características clínicas de Parkinson e TE 

são comprovadas cientificamente. Kwon, et al., 2015) Estudos desenvolvidos com 

arteterapia para pacientes com doença de Parkinson, demonstraram melhorias na 

função motora e no bem-estar. (Cucca, et al.,2021; Schofield, 2014) Fatos que 

corroboram com as informações registradas nos autorrelatos dos pacientes deste 

estudo.  

Depoimentos relacionadas à autoestima, autoconfiança, da descoberta de 

novas competências, ao sentimento de paz e alegria, foram relatos recorrentes nos 

resultados qualitativos. Atividades artísticas, arteterapia, terapias artísticas 

antroposóficas são práticas integrativas complementares, que demonstram benefícios 

emocionais e bem-estar para pacientes.(IVAA, 2022) Como já visto, a literatura aponta 

as relações de doenças psiquiátricas associadas ao TE, como depressão e 

ansiedade, e questiona se estas são primárias ou secundárias ao tremor (Zesiewicz, 

2010; Louis, 2010; Elble, 2011) Um estudo mostrou que idosos depressivos com 

doença neurodegenerativa obtiveram redução dos escores das escalas de depressão 

após a intervenção de arteterapia. (Ciasca, 2017) A tabela 14 aponta melhora dos 

resultados do N total dos pacientes obtidos com a escala utilizada para avaliar os 

sintomas de depressão.  

 

6.2.2 Princípios Luz, Cor e Escuridão 

 

O processo terapêutico, ocorre a partir do diagnóstico, conforme descrito no 

capítulo Métodos. A partir do diagnóstico tem-se a noção da trimembração desta 

individualidade humana, composta pelos aspectos espiritual, alma e corpo, e que 

revelam os princípios luz, cor e escuridão, de forma também única. Esta compreensão 
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favorecerá na indicação da cor terapêutica mais favorável para o paciente em questão.  

O prognostico e tratamento individualizados é reforçado pelo autor Rajput (2014) pois 

a variação de gravidade dos sintomas, a opinião do próprio paciente sobre seu TE, 

além da reação individual ao tratamento medicamentoso são fatores pessoais. 

(d`Herbois, 2016; Bernard, 2018) 

A cor vermelha carmim foi a cor terapêutica para o caso arquetípico escolhido. 

Seguem considerações, acrescentando à imagem desta cor apresentada na revisão 

da literatura.  Correntes filosóficas, das artes, das ciências, preconizam que a 

sabedoria do ser humano se desenvolve desde o início do universo. D`Herbois 

descreve os períodos da evolução humana a partir das cores, e a cor vermelha carmim 

diz respeito à antiga cultura persa. Este povo deixa de ser nômade, para se 

estabelecer ao leste da Mesopotâmia (atual região do Irã). A descoberta do trabalho 

no campo e de seus respectivos benefícios, pelos persas, faz com que tal povo 

vincule-se à terra. Em termos da consciência, este indivíduo sente-se pertencente à 

terra e começa a valorizar o mundo sensível, desinteressando-se de suas origens e 

afastando-se do mundo espiritual, impalpável, em outras palavras, do mundo 

suprassensível. (Steiner, 2006; d`Herbois, 2016) Os aspectos terapêuticos desta cor 

têm relação com o calor e suas respectivas qualidades. Carmine prepondera quando 

a luz está fraca, permitindo adentrar no ambiente da escuridão, estimulando o agir, o 

movimento e minimizando as forças da luz. O carmim favorece adentrar no âmbito da 

inconsciência e do contexto pertinente ao sono. Estudos sobre qualidade do sono 

reforçam sua prevenção para doenças como ansiedade e depressão. Fatores 

apresentados nos escores evidenciados nas tabelas 12 e 14 e no relato do paciente 

do grupo GETA no quadro 8. (Bernard, 2018)  

Em termos corpóreos, o calor acontece no corpo todo, mas o SMM é o 

ambiente de referência. A palavra metabolismo é a junção das palavras em grego 

“metábole” (mudança) e o sufixo “ismo” (sistema), portanto sistema de mudar. 

(Dicionário Etimologico, 2022) Metabolismo pode ser compreendido como conjunto de 

transformações e pressupõem, novamente, movimento. Quando há movimento, há 

calor, outro princípio da vida e do crescimento. O sangue contém calor e é o veículo 

da vida. O sangue contem ferro, portanto um componente estimulado por carmim, que 

tem funções como conectar, permear, entretecer. Citamos estudos que apresentam 

as vastas contribuições que o ferro causa ao organismo humano e respectivas funções 
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metabólicas: no plasma, com a função de transporte; na hemoglobina, transportando 

o oxigênio nas células vermelhas; ferro, que fica armazenado em diferentes órgãos 

importantes, como fígado, baço e medula óssea; nos tecidos celulares, como 

principais componentes na produção de energia (Santos, 2010); no endotélio e sua 

função no controle do tônus muscular, quando o ferro se difunde ao óxido nítrico (NO), 

molécula endotelial, causando relaxamento das fibras moleculares lisas. (Luz, 2013) 

A cor carmim e seus aspectos terapêuticos nos âmbitos espiritual, alma e 

corpo, foi também a propulsora no processo terapêutico para aquisição de benefícios 

aos pacientes, que apresentaram os trabalhos livres com carvão, agrupados nos 

padrões I e II (Figuras 12 e 13), dissolvendo e transformando a atuação da força da 

luz em relação à escuridão.    

Dedicando a atenção ao corpo humano, a região central é onde encontra-se o 

sistema rítmico, no qual a respiração e a pulsação regem a vida. Neste ambiente, a 

todo instante acontecem vários encontros do mundo exterior com o mundo interior. 

(Girke, 2014) Todos estes processos e encontros acontecem intrinsicamente 

relacionados por movimento e ritmo, princípio que permite regular esses processos 

em caso de desarmonia. Assim, corroboramos com a compreensão de que movimento 

e ritmo correspondem à vida. Vida é impressa na alma. A alma humana expressa 

como é a vida interior e essa linguagem é revelada a partir do mundo das cores. 

Portanto, as cores podem contribuir com a reorganização deste organismo humano. 

O processo terapêutico propôs que o conhecimento sobre os princípios fosse 

desenvolvido, a partir do estimulo de observações dos fenômenos da natureza 

(através das percepções sensórias), quando o paciente descobriu, aprendeu e 

aperfeiçoou os elementos artísticos atmosfera, espaço e movimento, de modo que 

fossem retratados por meio da pintura. Ao promover e desenvolver todos os 

elementos, sobretudo o espaço relacionado ao ambiente central do organismo 

humano, entende-se que a terapêutica promoveu um contexto adequado para que as 

funções e processos pertinentes a este ambiente central, resgatasse movimento e 

ritmo em equilíbrio. Qualidades e elementos artísticos identificadas na Figura 20 B. 
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6.3 Considerações GETA e GDA 

 

Ao defrontarmo-nos com os estímulos externos, agregamos a eles nossos 

conhecimentos já adquiridos, compostos por uma conclusão relacionada ao objeto, 

um juízo sobre este, até quando chegamos à formulação do conceito. O paciente, ao 

realizar a TMA, é estimulado a construir seus conceitos a partir da observação dos 

fenômenos da natureza, e sua caracterização ao expressá-los na pintura a partir das 

cores, acessa o âmbito das emoções ou da alma interioriza a aprendizagem tornando-

a viva. (Steiner, 1992)  

Os relatos dos participantes do GETA, apresentados no Quadro 8, podem estar 

de acordo com o descrito por Rudolf Steiner (1924) Tais relatos mostraram “como se 

tivessem tido uma presença de espírito”, posturas decisivas frente a tomada de 

decisões, escolhas e atitudes perante suas vidas. Tais atitudes geraram mudanças 

necessárias, que justificaram os indicadores de melhoria dos escores da qualidade de 

vida, inclusive, perdurando a melhora ao longo de um ano (Tabela 12). 

Ampliando esta reflexão para o nível corpóreo, um dos binômios citados na 

revisão da literatura inerentes à essência ao ser humano, é o sistema nervoso e o 

sistema sanguíneo. Pode-se dizer que o sistema nervoso é a representação ou tem a 

regência do corpo astral.  O sistema sanguíneo é a manifestação do Eu. Em outras 

palavras, o sangue é o veículo do Eu e o Eu permeia todo o organismo humano. As 

impressões advindas do mundo exterior são internalizadas a partir dos órgãos 

sensoriais e direcionadas ao cérebro, também conhecido como consciência, que por 

sua vez é regulada pelo sistema nervoso. Steiner refere que o sistema nervoso regula 

a atividade consciente que, por sua vez, regula toda a vida anímica. O sistema nervoso 

é relacionado ao sistema sanguíneo, por consequência, o nervo e o sangue, o corpo 

astral e o Eu também têm relação entre si. Em condição saudável, ao traduzirmos as 

experiências exteriores para este vasto ambiente interior, as sensações e sentimentos 

são impressas ao nervo e introduzidas no sangue. O Eu recebe essas impressões 

externas e as modula individualizando-as, transformando-as como próprias. Quando 

as impressões sensórias guiadas pelos nervos não são apropriadamente imbuídas no 

sangue, as atividades nervosas ficam separadas do sistema sanguíneo e este 

indivíduo permanecerá com as impressões externas apenas na consciência, no 

sistema nervoso, de forma superficial. (Steiner, 1995) Os relatos dos pacientes do 
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GDA (quadro 9) indicam que a vivencia artística permaneceu no ambiente das 

emoções.  A TMA propõe essencialmente que o paciente resgate uma relação 

saudável entre o sistema nervoso e o sistema sanguíneo. Consequentemente, poderá 

ocorrer o processo salutar, do indivíduo apreender as vivências exteriores, que se 

transformarão em vivências anímicas, que coexistirão com o Eu. Este Eu volta a ser 

o regente, coordenando, organizando e permeando a integralidade humana em todos 

os processos do corpo, alma e espírito.  

Nos aspectos do TE, no âmbito corpóreo, tais fundamentos podem subsidiar e 

traduzir o ocorrido, exposto nas análises e fatores de significância estatística, 

apresentados pelo GETA na correlação entre a 1ª e a 2ª avaliações, nos subgrupos: 

gravidade e localização, tarefas motoras, funcionalidade e no total da Escala de Fahn, 

Tolosa e Marín (Tabela 10). A indicação da durabilidade da intervenção de forma 

qualitativa foi apresentada nos depoimentos dos pacientes deste grupo (Figura 21 e 

Quadro 8). Na esfera da alma, relacionando aos contextos dos fatores pertinentes à 

qualidade de vida e das doenças psiquiátricas, ansiedade e depressão, os indicadores 

também mostraram melhores resultados, importantes e significativos obtidos por meio 

das escalas utilizadas.   

Assim, podemos dizer que este indivíduo resgatou e manteve seu Eu, sua 

autonomia e presença de espírito e continuou a compor sua própria obra de arte, a 

sua própria vida, ao longo do protocolo proposto por este estudo.  

Embora este estudo tenha apresentado algumas limitações, como o tamanho 

da amostra, ter sido desenvolvido em meio à pandemia da Covid-19 e o tempo de 

intervenção, foi o primeiro com esta metodologia artística realizado em pacientes com 

TE, mostrando que pode ser aplicável em associação ao tratamento medicamentoso.   

Como perspectivas futuras, em novos estudos, sugere-se que sejam inseridas 

escalas relacionadas ao sono, com as quais possam ser evidenciados os benefícios 

desta terapêutica em termos quantitativos. Escalas para averiguar percepção das 

cores e uma mesma referencia artística para ambos os grupos no início e final do 

processo poderão contribuir para uma melhor compreensão da amostra. Indica-se ser 

favorável reconsiderar um protocolo de intervenção mais longo para encrementar a 

durabilidade dos benefícios com a terapêutica seja mais expressiva.  
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Pesquisas com pacientes com outras enfermidades, como Parkinson ou de 

outros segmentos da neurologia sob os princípios Luz, Cor e Escuridao despertam 

interesse para que sejam validados os resultados.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7  C O N C L U S Õ E S  
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O presente estudo evidencia ganhos para pacientes que participaram da 

intervenção com a terapia médica artística (TMA), orientada nos princípios: luz, cor e 

escuridão.  

Os sinais do TE indicou diminuição significativa após o protocolo da intervenção 

a partir dos escores apresentados no segundo tempo de avaliação. Na comparação 

dos resultados entre os grupos, os sintomas de TE para os pacientes que receberam 

a intervenção, obtiveram importante melhora, em todos os subgrupos avaliados. Em 

termos dos resultados qualitativos, o GETA refere importante melhora do tremor. 

Esta terapia artística antroposófica mostrou eficácia e eficiência nos domínios 

relacionados à qualidade de vida. Mesmo tendo passado pelas dificuldades 

emocionais, sociais e culturais geradas pela pandemia, a melhora dos níveis e 

domínios da qualidade de vida foi progressiva ao longo do presente estudo.  

Os sintomas das doenças psiquiátricas, ansiedade e depressão, apresentaram 

e perseveraram em importante redução no decorrer dos 12 meses do desenho deste 

estudo.   

Portanto, de forma resumida, a TMA indicou contribuir na salutogênese do 

paciente de TE na perspectiva da trimembração, considerando corpo, alma e espírito, 

interferindo na sua atuação no mundo com mais autonomia e bem-estar.  
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Anexo 1 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (continuação) 
 
Avaliar possíveis efeitos da terapia médica artística Liane Collot d’Herbois, sobre os 

pacientes com Tremor Essencial 
 
Você está sendo convidado a participar desta pesquisa, pois é paciente diagnosticado com 
Tremor Essencial e participa do ambulatório do Setor de Transtornos do Movimento da 
Disciplina de Neurologia da UNIFESP – EPM. Os objetivos deste estudo são avaliar se a terapia 
médica artística Liane Collot d’Herbois produz melhora em pacientes com Tremor Essencial; 
se traz alterações nos padrões de temas como qualidade de vida, ansiedade, depressão; se há 
eficiência e eficácia deste processo terapêutico e avaliar a durabilidade das possíveis 
transformações a partir da terapêutica. Todas essas hipóteses serão avaliadas e havendo 
resultados positivos, esses serão os benefícios conferidos a você, participante. Sua 
participação nesta pesquisa consistirá em: - Participar de um processo terapêutico artístico, 
com 16 encontros de uma hora cada. Não há necessidade de saber fazer arte, o processo 
ajudará na conquista de habilidades artísticas. Os materiais artísticos utilizados serão carvão, 
tintas aquarelas, papeis propícios, pinceis e as mãos; - Preenchimento de testes que avaliarão 
níveis de qualidade de vida, ansiedade, depressão.  - Avaliações neurológicas que medirão 
alterações dos sintomas da doença;  
Direito de confiabilidade: As informações obtidas através dessa pesquisa serão confidenciais 
e asseguramos o sigilo sobre sua participação. Os dados e trabalhos artísticos não serão 
divulgados de forma a possibilitar sua identificação. Sua privacidade estará garantida pois seu 
nome enquanto participante da pesquisa, será representado por um código. Garantia de 
acesso: em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais responsáveis pela 
pesquisa para esclarecimentos de eventuais dúvidas.  
A principal investigadora é a Profª. Drª. Vanderci Borges e a pesquisadora responsável Monica 
Elisabeth Winnubst que podem ser encontradas no Departamento de Neurologia e 
Neurocirurgia da UNIFESP, na Rua Pedro de Toledo, 650. Vila Clementino – CEP04039-002, São 
Paulo/SP Telefone (11) 50899200. Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética 
da pesquisa, entre em contato com Comitê de Ética em Pesquisa –CEP, à Rua Francisco de 
Castro, 55 – 1º andar – cep 04020-050. Telefones 5571-1062 ou 5539- 7162 e e-mail: 
cep@unifesp.edu.br. Sua participação não é obrigatória.  
É garantida aos participantes a liberdade de retirada de consentimento a qualquer momento 
e deixar de participar do estudo, sem qualquer prejuízo a qualquer relacionamento que tiver 
com a instituição. É garantido aos participantes o direito de serem mantidos atualizados sobre 
os resultados parciais das pesquisas.  
A pesquisa ocorrera no seguinte endereço: Rua Doutor Lopes de Almeida, 180. Bairro Vila 
Mariana – São Paulo. Cep 04120-070. O endereço do consultório/ateliê fica próximo ao metro 
Santa Cruz. As despesas com transporte serão reembolsadas pela responsável do projeto.  
Não há compensação financeira relacionada a sua participação. Se existir qualquer despesa 
adicional, ela será absorvida pelo orçamento da pesquisa. Em caso de dano pessoal, 
diretamente causado pelos procedimentos ou tratamentos propostos neste estudo, o 
participante tem direito a tratamento médico na Instituição, bem como as indenizações 
legalmente estabelecidas.  
As pesquisadoras têm o compromisso de utilizar os dados e o material coletado somente para 
esta pesquisa.  
 



A n e x o s  | 96 

 

Anexo 1 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (conclusão) 
 
 
Ao final da pesquisa os resultados serão divulgados aos participantes por meio de carta e para 
a direção da escola. Os participantes também serão convidados a participarem de oficinas 
explicativas sobre os princípios utilizados na metodologia terapêutica.  
 
“Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que foram 
lidas para mim, descrevendo o estudo avaliar possíveis efeitos da terapia médica artística 
Liane Collot d’Herbois, sobre os pacientes com Tremor Essencial. Eu discuti com a 
pesquisadora responsável Monica Winnubst sobre a minha decisão em participar nesse 
estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem 
realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos 
permanentes. Ficou claro também que minha participação é isenta de despesas e que tenho 
garantia do acesso a tratamento hospitalar quando necessário. Concordo voluntariamente em 
participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes 
ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu 
possa ter adquirido, ou no meu atendimento neste Serviço.” 
  
Este documento está sendo disponibilizado em duas vias originais, sendo que uma via original 
ficará com a pesquisadora responsável e a segunda via original ficará com o voluntario da 
pesquisa 
 
________________________________             ________________________________ 
Nome do voluntário       Assinatura do voluntário  
Data     /    /    
Número do RG  
 
 
Somente para o responsável do Projeto.  
Declaro que obtive de forma apropriada e voluntaria o Consentimento Livre e Esclarecido 
deste voluntario ou representante legal para a participação neste estudo.  
 
______________________________________  
Monica Winnubst  
Celular: 11 – 999158826  
 e-mail: monica@atelierpedraemetal.com.br 
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Anexo 2 - Escala de Fahn, Tolosa e Marín (continuação)
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Anexo 2 - Escala de Fahn, Tolosa e Marín (continuação) 
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Anexo 2 - Escala de Fahn, Tolosa e Marín (continuação) 
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Anexo 2 - Escala de Fahn, Tolosa e Marín (continuação) 
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Anexo 2 - Escala de Fahn, Tolosa e Marín (continuação) 
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Anexo 2 - Escala de Fahn, Tolosa e Marín (continuação) 
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Anexo 2 - Escala de Fahn, Tolosa e Marín (conclusão) 
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Anexo 3 – Escala WHOQOL-BREF – Qualidade de Vida (continuação) 
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Anexo 3 – Escala WHOQOL-BREF – Qualidade de Vida (continuação) 
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Anexo 3 – Escala WHOQOL-BREF – Qualidade de Vida (continuação) 
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Anexo 3 – Escala WHOQOL-BREF – Qualidade de Vida (conclusão) 
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Anexo 4 – Escala de Ansiedade de Beck 
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Anexo 5 - Escala de Depressão de Beck (continuação) 
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Anexo 5 - Escala de Depressão de Beck (continuação) 
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Anexo 5 - Escala de Depressão de Beck (conclusão) 
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Anexo 6 - Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa (continuação) 
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Anexo 6 - Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa (continuação) 
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Anexo 6 - Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa (continuação) 
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Anexo 6 - Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa (continuação) 

 

 
  



A n e x o s  | 116 

 

Anexo 6 - Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa (conclusão) 
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