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Introdução e objetivos: A transferência é uma habilidade central para o
indivíduo com lesão medular, já que permite maior participação social.
Paraplégicos apresentam grande risco de dor e lesão em membros
superiores devido à sobrecarga articular durante as atividades da vida
diária, como nas transferências. O objetivo é verificar se a estimulação
elétrica funcional (FES) nos membros inferiores de indivíduos paraplégicos
pode auxiliar na transferência em pivô sentado (SPT).

Métodos: Estudo preliminar foi realizado em um indivíduo com paraplegia
(lesão traumática; T9; AIS A; 37 anos; 1,70m; 67,40kg; 3 anos de lesão; SPT
independente e deslocamento exclusivo com cadeira de rodas). Foi
desenvolvido um set up experimental para avaliação da SPT em Laboratório
de Movimento, com dois assentos e 3 plataformas de forças (uma sob cada
banco e uma sob os pés). Foram realizadas 2 SPT sem FES (trial 1 e 2) e 3
com FES (músculo reto femural; eletrodo de superfície; 50Hz; 450 µs;
intensidade variando de acordo com a força muscular desejada: grau 3 com
38mA; grau 4- com 48mA; grau 4 com 52mA – trial 3, 4 e 5,
respectivamente). Foi avaliada a cinética e os parâmetros temporais da SPT.

Resultado: O sujeito realizou a SPT nos dois cenários com bom
desempenho. O tempo total da SPT variou entre 1,43s a 2,45s e a fase lift
correspondeu a 57%, 64%, 69%, 68% e 45% do total da transferência em
cada trial, respectivamente. O padrão de movimento foi similar em todas as
tentativas, com a força resultante modificando da plataforma inicial para
final. Apenas na fase lift com FES, verificou-se que houve um aumento da
força resultante e do impulso normalizado na plataforma sob os pés. Na
comparação direta entre as tentativas, houve um aumento de força na
plataforma sob os pés de 8,3% entre a trial 2 (sem FES) e 3 (com FES).

Discussão e conclusão: O tempo total da SPT com e sem FES foi similar a
literatura, demonstrando que o FES não prejudicou a agilidade. O tempo
total da fase lift foi menor com a maior intensidade de estimulação,
reduzindo o tempo de carga nos membros superiores. O aumento do impulso



total nos pés na fase lift com FES é indicativo de alívio de carga em
membros superiores. Os resultados preliminares são animadores: o FES-
transfer assiste a SPT e favorece o aumento do impulso nos membros
inferiores.
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