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Introdução e objetivos: A lesão medular (LM) causa importante paralisia
total ou parcial, atrofia por desuso e modificações fenotípicas das fibras
musculares, comprometendo cada vez mais a capacidade de gerar força.
Embora amplamente utilizada nos ambientes clínicos, ainda não há consenso
dos benefícios da contração muscular induzida pela estimulação elétrica
neuromuscular (EENM). Este estudo analisou o efeito da EENM sobre a
força do membro anterior após um modelo experimental de hemisecção
medular cervical (HMC).

Métodos: Quinze ratas wistar foram aleatoriamente divididas em: grupo
controle (C) (sem HMC e EENM; n=5), HMC (n=5) e HMC¬Eletro (n=5).
Após anestesia foi realizada uma laminectomia cervical (C5-C7) para
exposição da medula, e os grupos HMC submetidos a uma hemi-transecção
espinal a direita. Após 48 h, o grupo HMC¬Eletro iniciou a EEMN no bíceps
braquial direito, (10 minutos/dia; 5 vezes/semana por 6 semanas). Os
parâmentos da EENM foram F: 50 Hz, LP: 150µs, rise time: 0,5s, Ton: 5s.,
Toff: 10s. Semanalmente, a força do membro anterior direito foi avaliada
usando o grip test. Para análise estatística utilizou-se ANOVA para medidas
repetidas, seguido do post-hoc Bonferroni. (Protocolo CEUA- PP00745).

Resultado: Na avaliação basal, não houve diferença significativa na medida
de força muscular entre os grupos. No pré-tratamento, os grupos HMC e
HMC¬Eletro tiveram redução da força (5,5±3,20g e 1,6±1,6g,
respectivamente; p<0,001), quando comparados ao grupo C (88,8 ±2,88g;
p<0,001). Durante todo o protocolo de tratamento, a força muscular do
grupo C foi superior ao grupo HMC (158,8±10,63g e 77±13,03g,
respectivamente; p> 0,001). A partir da 5° semana de tratamento, a força
muscular do grupo HMC¬Eletro foi maior em comparação com o grupo
HMC (115,5 ±12,9g e 69,6 ±3,59g, respectivamente; p<0,01), sendo esta
progressão mantida até o final do experimento.

Discussão e conclusão: Os grupos com LM apresentaram uma redução
significativa da força do membro afetado. A utilização de EENM como



tratamento fisioterapêutico para ganho de força na musculatura paralisada
desses animais mostrou efeitos benéficos, uma vez que o grupo com lesão e
eletroestimulação, apresentou valores de força muscular superior aos
animais não tratados. Estes resultados reforçam a utilização desta terapia
na prática clínica e a necessidade de ensaios clínicos para uma boa
translação dos resultados.
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