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Introducao: A paralisia braquial obstétrica (PBO) ocorre em torno de 3 casos por 1000 nascidos vivos. A lesão mais comum afeta as
raízes C5 e C6 do plexo braquial e gera dificuldade na movimentação ativa do membro superior afetado.

Objetivos: Avaliar o efeito da estimulação elétrica funcional (FES) associado ao treino de alcance no uso do membro superior de um
bebê com PBO à direita.

Método: Estudo experimental de caso único do tipo A-B; fase A (2 semanas) e fase B: intervenção (6 semanas). Avaliador documentou
semanalmente (3 vezes/semana) dados relativos à função do membro superior direito (Escala de Mallet modificada) de um bebê de 10
meses de idade, sexo masculino, diagnóstico de PBO do tipo Erb-Duchenne. Intervenção fisioterapêutica consistiu de treino de alcance
uni e bimanual associado à administração de FES no músculo deltoide médio, por seis semanas, três vezes por semana. Os parâmetros
utilizados no FES Neurodyn® foram frequência de 30 Hz para provocar contração muscular, duração de pulso de 300 microssegundos,
intensidade em torno de 32 pulsos por segundo, tempo ON de 5 segundos e tempo OFF de 10 segundos, durante 20 minutos. A
pontuação obtida na Escala de Mallet em cada dia de avaliação foi representada graficamente. Utilizou-se método de Banda de 2
desvios-padrão para comparar as fases A e B.

Resultados: O bebê tolerou bem a estimulação elétrica e foi submetido à 15 atendimentos (houveram 3 faltas). A análise visual do
gráfico mostrou estabilidade das medidas durante a fase A (pontuação média de 11 pontos) com mudança de nível durante a fase B
(pontuação final de 15 pontos). Ao término da intervenção o bebê apresentou aumento da amplitude de movimento ativa de abdução
(150º), flexão anterior (170º) e rotação externa (20º) de úmero. O treino de alcance associado ao FES músculo deltoide parece ter
potencializado a ativação muscular, promovendo maior amplitude de movimento ativa do membro superior afetado.

Conclusão: A intervenção proporcionou ao bebê alcançar objetos com recurso adicional provido pela FES. Isso impactou a capacidade
de realizar atividades como colocar a mão na cabeça e boca e pegar objetos acima da cabeça. Estes resultados sustentam a recomendação
de se incluir o FES no tratamento de crianças com PBO."
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