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Introducao: Estimulação elétrica funcional tem sido empregada como uma técnica para ativar artificialmente os músculos paralisados
nos membros inferiores de pessoas com lesão medular em dispositivos como tricicletas. Entretanto, os sinais de liberação piramidal têm
sido relatados como fator limitante para o sucesso da prática.

Objetivos: Verificar se o comportamento do tônus muscular e dos espasmos em membros inferiores de um competidor com paraplegia
na modalidade de ciclismo assistido por eletroestimulação em fase preparatória foi limitante para o uso da técnica.

Método: Trata-se de um relato de caso acompanhado durante 5 semanas que precederam a competição na modalidade FES Bike Race no
campeonato Cybathlon 2016 que aconteceu em Zurique (Suiça). Um piloto homem, de 38 anos de idade, com lesão medular completa
em nível T9 com 3 anos de lesão participou do estudo de caso (CAAE: 50337215.1.0000.0030). Os sinais de liberação piramidal nos
membros inferiores acompanhados foram a espasticidade qualificada pela escala de Ashworth modificada e a quantificação de espasmos
pelo método Penn. Um protocolo de 3 sessões semanais intercaladas por dia de descanso durante 5 semanas foi planejado, porém a partir
da 10ª sessão, um protocolo acelerado de 5 sessões por semana foi demandado para testes adicionais de aperfeiçoamento técnico do
sistema. Estatística descritiva e inferência comparando os escores obtidos antes de depois de cada uma das 15 sessões mediaram as
análises não-paramétricas.

Resultados: A espasticidade inicialmente observada somente na adução e flexão do quadril, bem como na extensão do joelho e
dorsiflexão/flexão plantar, passaram a se manifestar em todos os grupos musculares avaliados ao final do período de preparo pré-
competição, com redução pela metade dos espasmos quantificados em repouso, mesmo que durante o ciclismo, muita reação espástica
foi observada (não quantificada). A comparação da espasticidade antes e depois do treinamento nas 15 sessões apresentou diferença
significativas somente para movimentos de adução do quadril e extensão do joelho, evidenciando mudança de comportamento a partir da
10ª sessão, quando o protocolo foi modificado.

Conclusão: O ciclismo por eletroestimulação parece modular a liberação piramidal em comportamento exercício-dependente, revelando
que esforço excessivo pode ser mal adaptativo. Nosso relato se comportou segundo a teoria de que a estimulação elétrica geradora de
entradas sensoriais mais proprioceptivas e menos nociceptivas podem contribuir positivamente na modulação da liberação piramidal."
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