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Introdução e objetivos: Ciclismo com pedal acionado por
eletroestimulação funcional (FES-cycling) dos músculos paralisados foi
apontado como opção para esporte e lazer de pessoas com paraplegia.
Embora avanços tecnológicos pareçam promissores, clinicamente ainda não
está claramente definido quais os requisitos para sua recomendação. A fim
de propor requisitos preliminares para prática do FES-cycling, investigou-se
neste estudo os aspectos clínicos e suas potenciais relações com
responsividade à eletroestimulação.

Métodos: Quatorze voluntários compuseram a amostra sem qualquer
critério eletivo, dada a intenção de explorar a resposividade à
eletroestimulação em diferentes contextos. Informações físico-funcionais
foram registradas previamente ao protocolo progressivo de
eletroestimulação dos músculos paralisados. Todos foram submetidos ao
protocolo de eletroestimulação que determinou grupos de responsivos e não-
responsivos à eletroestimulação. As variáveis nos dois grupos foram então
analisadas por estatística descritiva e analítica buscando comparações. A
responsividade à eletroestimulação continuou a ser investigada até o final de
16 sessões de acompanhamento também feita nos participantes não
responsivos.

Resultado: Oito dos 14 participantes responderam à eletroestimulação com
contração visível na primeira sessão (57%). Observou-se que o grupo
responsivo era formado na sua totalidade por sujeitos que adquiriram lesão
medular por trauma (100%), enquanto que no grupo não responsivo 33%
apresentavam sequela de mielite transversa. O grupo responsivo também
era completamente formado por sujeitos com lesão medular acima do nível
T12, enquanto no grupo não responsivo observou-se 50% dos sujeitos com
lesão dentro ou abaixo deste nível. As proporções foram discrepantes entre
os grupos responsivo e não responsivo. o grupo não responsivo também
apresentou maiores valores de pressão arterial sistólica ao repouso.



Discussão e conclusão: Ao final das 16 sessões dois outros participantes
que inicialmente não responderam à eletroestimulação da sessão 1, a
fizeram na sessão 3 e 16 respectivamente. Ambos apresentavam lesão
traumática e em nível dentro ou acima de T2. Conclui-se que lesões acima
de T12 seriam um requisito para a prática de FES-cycling, ainda, a natureza
infecciosa da lesão parece ser acomapanhada de lesão mais difusa que
poderia estar comprometendo a responsividade à eletroestimulação. Sugere-
se também que tentativas
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