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Introducao: Evidências apontam que estimulação elétrica funcional poderia ser empregada para desenvolver dispositivos cujo princípio
de funcionamento consiste em acionar eletricamente músculos paralisados em uma intensidade que pudesse contribuir para que uma
tarefa fosse executada pela combinação do controle artificialmente evocado no músculo paralisado com o controle voluntário dos
músculos preservados.

Objetivos: Identificar em uma série de casos, qual intensidade de estimulação é mais apropriada para gerar força muscular suficiente
para contribuir em transferência pivô sentada, investigando possíveis associações da intensidade de estímulo com fatores relacionados à
condição de saúde.

Método: Um estudo de série de cinco casos (CAAE: 54748116.9.0000.0022) de pessoas com diferentes níveis de lesão medular que
caracterizavam condições de paraplegia foram estudadas quanto à intensidade necessária de corrente elétrica para gerar força muscular
bilateralmente graduada no quadríceps por Teste Muscular Manual (TMM). Para cada uma das 6 gradações (TMM 1, TMM 2, TMM 3-,
TMM 3, TMM 4- e TMM 4), a intensidade de estimulação capaz de gerá-las foi registrada e correlacionada a variáveis como: idade,
tempo de lesão, nível de espasticidade graduada pela Escala de Ashworth Modificada, bem como a parâmetros antropométricos e de
composição corporal. O teste de Friedman com pós-teste para comparações múltiplas de Dunn permitiu identificar em qual gradação a
intensidade foi significativamente (p<0,05) maior. Em seguida, por meio de um teste de correlação de Spearman, os valores das variáveis
de condição de saúde foram correlacionados aos valores de intensidade obtidos em cada gradação.

Resultados: As intensidades de corrente para se alcançar todas as gradações em todos os casos variaram de 10 a 100 mA, sendo
necessário contração a partir de TMM 4- para a transferência pivô sentada. Embora um aumento gradativo da mediana ocorre à medida
que se busca contrações mais fortes, somente em TMM 4- esse aumento encontra significância estatística. É também na contração de
TMM 4- que correlações significativas com o tempo de lesão são detectadas. Embora o índice de correlação tanto no quadríceps direito
como esquerdo tenham apresentados excelentes coeficientes de correlação, somente no lado direito a correlação foi estatisticamente
significativa.

Conclusão: A intensidade de corrente necessária para transferência pivô sentada é aquela que gera força de TMM 4- em diante, o que
correspondeu a intensidades variando de 48 a 88 mA na nossa série de casos. Ao que parece, quanto maior o tempo da lesão, maior a
necessidade de intensidade."
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