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Introducao: Já há alguns anos, evidências têm apontado os benefícios advindos de estratégias que envolvam em tarefas funcionais os
músculos paralisados pela lesão medular por meio de recrutamento ativado por eletroestimulação. Dentre as alternativas, o ciclismo cujo
pedal é propelido pelos membros inferiores de pessoas com paraplegia tem atraído muitos adeptos.

Objetivos: Apreender percepções de potenciais praticantes do ciclismo assistido por eletroestimulação, visando destacar potencialidades
e inconvenientes que pudessem favorecer o desenvolvimento do conceito FES-assisted devices e, em particular, promover o
amadurecimento tecnológico da tecnologia explorada.

Método: Delineamos estudo de abordagem qualitativa, por meio de grupo focal, segundo os princípios de análise de conteúdo proposto
por Bardin. Um roteiro definiu o propósito a ser investigado no discurso coletivo de quatro participantes com lesão medular, cadeirantes
e com potencial para praticar o ciclismo assistido por eletroestimulação, comumente denominado pela expressão em inglês: FES-assisted
cycling. Um vídeo midiático foi disponibilizado aos participantes, bem como um relato da experiência da participação de um piloto com
lesão medular na competição Cybathlon 2016 para fomentar a discussão. Todo material audiovisual foi registrado e posteriormente
transcrito para análise de conteúdo. O texto transcrito foi fragmentado em unidades de significado para posterior distribuição entre as
categorias de interesse a ser exploradas no discurso coletivo. O presente projeto foi aprovado em comitê de ética (CAAE:
56846216.9.0000.0030).

Resultados: Do total de unidades de significado extraídas, 72 (36%) foram dos membros da equipe de suporte à realização do grupo
focal e 127 (64%) dos participantes convidados (n=4). Ainda que tenhamos ocupado 36% do discurso transcrito, principalmente
dedicados ao esclarecimento e garantia da compreensão; a maioria do discurso 64% foi composta por percepções dos usuários. Uma vez
excluídas as percepções neutras (que não expressam significado de interesse), identificamos um discurso coletivo favorável ao produto. O
campeonato Cybathlon 2016 também ganhou destaque no discurso coletivo, fomentando questões pontuais sobre rendimento no esporte,
bem como benefícios e riscos à saúde com autonomia.

Conclusão: O discurso coletivo destacou mais potencialidades que limitações, despertando interesse dos participantes principalmente
relacionado ao produto e às contribuições para a saúde."
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