
Eletroestimulação do quadríceps favorece transferência pivô
sentada desempenhada por pessoas com paraplegia
Autores: Ana Claudia Garcia Lopes, Karine Pereira da Rocha, Lucas Oliveira da Fonseca, Claudia Ochoa-Diaz, Roberto de Souza
Baptista, Emerson Fachin-Martins

Palavras-chave: Terapia por Estimulação Elétrica, Movimento, Traumatismo da Medula Espinal, Equipamento de Autoajuda

Introducao: Embora a transferência da cadeira de rodas para outros assentos seja um deslocamento usual para pessoas com paraplegia,
devido à sobrecarga nos membros superiores, tal transferência constitui risco para dor crônica e outras deficiências no ombro. Evidências
apontam que a estimulação elétrica funcional poderia ser empregada para minimizar riscos.

Objetivos: Provar o conceito de que o recrutamento eletroestimulado do músculo quadríceps em momento oportuno da transferência
pivô sentada poderia minimizar a sobrecarga de membros superiores e constituir a base de um conceito para idealizar produtos assistivos
voltados para pessoas com paraplegia.

Método: Um ambiente experimental para análise cinemática e cinética do movimento humano foi desenvolvido de maneira a sincronizar
o acionamento da eletroestimulação do quadríceps de forma automatizada durante a execução de transferência em pivô sentada. Por meio
de três plataformas de força posicionadas sobre o assento de origem, o assento de destino e os pés de pessoas com paraplegia, a
intensidade da componente vertical da força-peso foi registrada simultaneamente ao registro da transferência por meio de marcadores
reflexivos e câmeras de um sistema de análise. Um ensaio clínico não-convencional em série de cinco casos (CAAE:
54748116.9.0000.0022) foi delineado para verificar o efeito das transferências realizadas com e sem o auxílio da estimulação elétrica
bilateral do grupamento muscular quadríceps. Análises qualitativas das curvas geradas pela intensidade da componente vertical da força
nas três plataformas foram usadas para análise da redistribuição do suporte de peso influenciada pela eletroestimulação.

Resultados: Dos cinco casos analisados, dois claramente provaram que a eletroestimulação redistribuiu a força-peso do apoio nos
membros superiores para o apoio dos pés durante a fase de pivô-elevação em decorrência da contração eletroestimulada no quadríceps.
Dos três casos restantes, um apresentou uma sutil redistribuição já iniciada na fase anterior a fase pivô-elevação, sem contribuição clara
dos efeitos da eletroestimulação. Ao que parece, existem diferentes estratégias desempenhadas por pessoas com paraplegia para realizar
a transferência entre assentos que poderiam ser mais ou menos favorecidas pela eletroestimulação no quadríceps.

Conclusão: A eletroestimulação do músculo quadríceps com duração de um segundo iniciado no início da fase pivô-elevação mostrou-
se eficaz para redistribuir o suporte de peso para os pés somente em alguns casos, indicando que a estratégia provada nesse conceito deva
estar relacionada ao tipo de estratégia de transferência."
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