
• CIÊNCIA

guns pacientes foi restabelecida, ainda que de
maneira precária, alguma forma de conexão en-
tre as duas pontas do sistema nervoso central.
Deve ser por isso que esses paraplégicos e te-
traplégicos começaram a movimentar e sentir
membros antes paralisados, a ficar em pé e,
eventualmente, dar alguns passos com o auxílio
de aparelhos e estímulos elétricos aplicados aos
músculos - técnica semelhante à usada no tra-
tamento do ator Christopher Reeve, consagrado
como o Super-Homem no cinema, que ficou te-
traplégico após uma queda em uma competição
de hipismo em 1995. «O teste mostra, de forma
objetiva, que a melhoria relatada pelo paciente
não é uma sensação subjetiva», diz Cliquet. «Co-
mo os neurônios mortos pela lesão não se regene-
ram, o estímulo nervoso, para chegar ao cérebro,
deve ter encontrado um caminho alternativo
através de setores sadios da medula."

Por ora, no entanto, não há como saber qual
é exatamente a nova rota percorrida pelo im-
pulso elétrico. «Não existe exame nem teste ca-
paz de mostrar isso de forma dinâmica, que dei-
xe claro toda a trajetória vencida pelo impulso
nervoso entre a medula e o cérebro e vice-versa',
afirma Cliquet, que desenvolve equipamentos e
pró teses para paraplégicos e tetraplégicos no de-
partamento de engenharia elétrica da USP de
São Carlos (veja quadro à pág. 34) e coordena o

NEUROLOGIA

Conexão
reativada
Tratamento com estímulos
elétricos auxilia a recuperação
de movimentos em pacientes
com lesão na medula espinhal

NOsúltimos anos, a medicina co-
meçou a jogar um pouco de luz
sobre os rearranjos que podem se
processar no cérebro de pessoas
que sofreram lesões neuronais e

perderam alguma capacidade motora ou cogni-
tiva. Às vezes, funções originalmente controla-
das pelas áreas nervosas danificadas e mortas
em razão do trauma são transferidas, de forma
quase misteriosa, para regiões sadias do cérebro.
Essa ainda pouco compreendida e rara habili-
dade de se recompor e aprender a contornar
uma lesão pode não ser exclusiva do cérebro. A
medula espinhal - que, com o cérebro, compõe
o sistema nervoso central- também parece exi-
bir, em alguma medida, esse mecanismo de adap-
tação diante de uma agressão. Evidências nesse
sentido começam a se tornar mais freqüentes no
grupo de cerca de 100 paraplégicos e tetraplégi-
cos que participam de pesquisas do bioenge-
nheiro Alberto Cliquet [unior, da Universidade
de São Paulo (USP) em São Carlos e da Univer-
sidade Estadual de Campinas (Unicamp), sobre
o uso de estímulos elétricos na reabilitação des-
se tipo de paciente.

Com o auxílio de um exame chamado de po-
tencial evocado, que permite registrar se ocorre
troca de impulsos nervosos entre a medula lesio-
nada e o cérebro, Cliquet verificou que em al-
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atendimento a vítimas de lesões na medula na
Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. O
pesquisador não descarta a hipótese, levantada
em trabalhos internacionais, de que a medula
exiba um grau de independência em relação ao
cérebro maior do que se pensa. Nesses casos,
mesmo sem conseguir restabelecer uma cone-
xão com o cérebro, a medula, sozinha, poderia
controlar alguns movimentos básicos do corpo,
sobretudo os involuntários ou reflexos.

Em lesões sérias em alguma região da medu-
la, o maior feixe de nervos que leva e traz impul-
sos do cérebro para o resto do corpo, todas as
partes do organismo situadas abaixo da área
danificada se desconectam do cérebro. Em ou-
tras palavras, não recebem nem mandam sinais
para esse órgão vital, perdendo, assim, sua capa-
cidade motora e sensibilidade. Quanto mais alta
for a lesão na medula (que tem extensão de
quase meio metro, da base do cérebro até a cin-
tura), maior a área paralisada do corpo. Tetra-
plégicos geralmente não conseguem mexer nem
sentir os braços, as pernas e o tronco, enquanto
os paraplégicos perdem o controle dos mem-
bros inferiores. Quando se faz o exame de po-
tencial evocado nesses pacientes - um procedi-
mento que consiste em aplicar um leve choque
numa parte de seu corpo situada abaixo da le-
são e verificar, com a ajuda de um aparelho, se o

Reabilitação: eletrodos
acionam os músculos das
pernas e sensores na esteira
medem o esforço do movimento

estímulo nervoso atravessa a medula e chega ao
cérebro -, o sinal neuronal pára na altura da es-
pinha onde há a lesão.

fi(gumasvezes, no entanto, o estímulo
nervoso encontra algum caminho al-
ternativo pela medula e atinge o cé-

rebro. Um dos pacientes em que o
exame de potencial evocado mos-

trou recentemente algum ganho de comunica-
ção entre as duas pontas do sistema nervoso
central é a publicitária Iulia D'Amico de Almei-
da Serra, 49 anos, que, desde agosto de 1999,
perdeu o controle e a sensação táctil da cintura
para baixo em razão de um infarto medular
(morte dos neurônios por falta de oxigênio).
Há dois anos, Iulia, moradora dos arredores de
Campinas, começou o trabalho de reabilitação
motora defendido por Cliquet com o emprego
de estímulos elétricos. No início do tratamen-
to, o pesquisador fez o exame de potencial evo-
cado na publicitária e viu que os sinais ner-
vosos provenientes da região abaixo da lesão
medular não alcançavam o cérebro, algo total-
mente esperado devido à sua condição de para-
plégica. Recentemente, um novo exame verifi-
cou que existe alguma troca de informação,
tênue, entre o cérebro e a medula da paciente. A
constatação ganha ainda mais sentido frente aos
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Boa parte dos equipamentos em-
pregados nos paraplégicos e tetraplé-
gicos atendidos no Hospital das Clí-
nicas da Unicamp saiu de projetos
tocados no Laboratório de Biociber-
nética e Engenharia da Reabilitação
(Labciber) da Escola de Engenharia
da USP em São Carlos, também che-
fiado por Alberto Cliquet Junior. O
mais recente produto
desenvolvido pelos bio-
engenheiros são protóti-
pos de bengalas e mule-
tas instrumentalizadas,
aparelhos dotados de
sensores capazes de me-

avanços apresentados pela
publicitária após ter iniciado
o trabalho de reabilitação na
Unicamp. "Comecei a mexer
dedos do pé esquerdo e o qua-
dríceps (músculo das coxas)",
diz Iulia. "Os progressos ocor-
rem, mas são lentos. Como,
além da eletroestimulação,
faço outros tratamentos de
reabilitação, não sei dizer o
que dá mais resultado."

Estímulos elétricos - Esse
tipo de retorno tardio de mo-
vimentos e sensações expe-
rimentado por Iulia e outros
pacientes, ocorrido vários
anos após a lesão, ainda não é
explicado de forma clara pela
ciência. De acordo com a li-
nha clássica que ainda orienta
a maioria dos trabalhos de reabilitação
de paraplégicos, os médicos estimam
que as vítimas de danos na medula po-
dem apresentar alguma melhora até,
no máximo, 12 meses após o acidente.
Vencido esse prazo, a situação do pa-
ciente, segundo esse ponto de vista
mais convencional, apenas se estabiliza
ou tende a piorar se ele não fizer algum
trabalho fisioterápico de manutenção
de suas articulações. As técnicas de re-
abilitação empregadas por Cliquet no
tratamento de lesões medulares, a
exemplo de outras pesquisas conduzi-
das no exterior, colocam esse postula-
do em xeque.
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Apoio artificial
dir a força aplicada pelas mãos dos
paraplégicos sobre esse tipo de apoio.
As informações colhidas pelos equi-
pamentos são enviadas a um compu-
tador, onde são armazenadas e proces-
sadas. A bengala e a muleta podem ser
úteis para médicos e fisioterapeutas
avaliarem a condição clínica de seus
pacientes. "A força que um indivíduo

Muleta experimental:
sensores detectam a pressão
exercida pela mão

A metodologia usada pelo pesqui-
sador paulista é conhecida como esti-
mulação elétrica neuromuscular e pode
ser resumida em poucas palavras: por
meio de eletrodos controlados por com-
putador, o paciente recebe pequenos
choques, da ordem de miliamperes, em
músculos dos membros paralisados, e
esse estímulo elétrico leva à contração
muscular necessária ao movimento.
Quando surte efeito, o que nem sempre
acontece, o estímulo pode, por exem-
plo, fazer uma perna paralisada, que se
encontrava dobrada e imóvel, enrijecer
e se tornar totalmente ereta. Com a fir-
meza nos membros inferiores propor-

aplica à bengala ou à muleta para se
manter em equilíbrio é diretamente
proporcional ao grau de sua lesão",
explica Cliquet.

Numa iniciativa mais ambiciosa,
os pesquisadores da USP trabalham na
criação de uma pró tese para membros
superiores, apelidada de Mão de São
Carlos. O primeiro protótipo dessa

articulação artificial, que terá
aparência externa de uma mão
humana e deverá ficar pronta
daqui a um ano e meio, será ca-
paz de realizar algumas tarefas
básicas. "A pró tese tem de abrir
e fechar a mão de pelo menos

f
i

cio nada pelo estímulo elétri-
co, o paciente pode tentar os
primeiros passos, sempre am-
parado por andadores. A re-
petição desse procedimento
por meses, às vezes anos, po-
de restaurar o movimento e
as sensações em partes para-
lisadas do corpo de alguns
pacientes. "Mas não sabemos
exatamente por que o trata-
mento funciona melhor em
algumas pessoas e não pro-
duz resultados em outras:'

Cliquet conta com outros
testes que sugerem alguma al-
teração da atividade neuronal
em paraplégicos e tetraplégi-
cos que seguem sua terapia
alternativa. Exames de resso-
nância magnética mostram
que a quantidade de áreas do

cérebro ativadas durante o trabalho de
reabilitação por meio de estímulos ner-
vosos é maior do que quando as víti-
mas de lesões na medula não são sub-
metidas a esse tipo de tratamento. É
mais um indício de que o estímulo elé-
trico aplicado no músculo do paciente
provavelmente passa - sabe-se lá como
- pela medula lesionada e atinge re-
giões do cérebro normalmente não uti-
lizadas pelos pacientes. Com a melhora
do quadro motor e o retorno de algu-
mas sensações tácteis, os pacientes da
Unicamp freqüentemente necessitam
de cada vez menos estímulos elétricos
para se movimentar.

(
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três formas distintas", afirma Fran-
sérgio Leite da Cunha, um dos enge-
nheiros que participam do desenvol-
vimento da Mão de São Carlos. Dos
dedos da mão artificial, apenas três
serão capazes de realizar movimentos
(polegar, indicador e médio). Os ou-
tros dois permanecerão imóveis, com
funções apenas estéticas.

A pró tese da mão contará com
sensores de força, temperatura e des-
lizamento. "Isso permitirá ao usuário
do membro artificial dosar a força
empregada para segurar objetos, re-
conhecer o calor ou frio proveniente
dos artefatos e ainda perceber quan-
do algo escorrega de seus dedos", diz
Cunha. Se as pesquisas no Labciber
atingirem seus objetivos, a Mão de

São Carlos poderá ser controlada por
qualquer parte sadia do deficiente, co-
mo sua voz ou músculos preservados
de seu corpo.

Recentemente, a equipe de Cliquet
começou a pesquisar a possibilidade
de transformar um dos dedos da mão
artificial (o indicador, possivelmente)
num artefato útil para cirurgias reali-
zadas a distância. A idéia dos pesqui-
sadores é fazer do dedo uma espécie
de bisturi eletrônico, que poderá ser
controlado via Internet de qualquer
parte do globo. "A Nasa (agência es-
pacial norte-americana) está pesqui-
sando essa tecnologia e nós, junto
com a Universidade de Dundee, na
Escócia, vamos entrar firme nessa
área",garante Cliquet.

!
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A história de Luis Carlos de Castro,
que sofreu uma lesão medular na altu-
ra do peito em um acidente de carro em
1997, ilustra bem o fato. Quando co-
meçou a reabilitação com a equipe de
Cliquet, há dois anos, Luis precisava da
ajuda de oito eletrodos - quatro em
cada perna - para ficar de pé e dar al-
guns passos, sempre amparado por an-
dadores. Hoje, bastam dois eletrodos em
cada membro inferior para o paraplé-
gico realizar os mesmos movimentos.
"Com o trabalho aqui (na Unicamp),
também consegui recuperar o controle
do meu tronco, que antes estava parali-
sado", afirma Luis. Provavelmente, os
sinais que eram fornecidos pelos dois
eletrodos suprimidos voltaram, com a
repetição do trabalho de reabilitação, a
ser produzidos pelo cérebro, o que tor-
nou dispensável o auxílio do estímulo
artificial.

Ao atingirem o estágio de Luis - ser
capaz'de ficar em pé e dar alguns passos
com o auxílio de eletrodos e aparelhos
de apoio -, os pacientes de Cliquet pas-
sam por uma bateria de exames no la-
boratório de biomecânica e reabilita-
ção do aparelho locomotor do Hospital
das Clínicas da Unicamp. Dão passos
sobre uma esteira revestida de sensores,
que medem a força mecânica aplicada
contra o solo. E os movimentos de suas
articulações e protuberâncias ósseas -
realçadas por bolinhas plásticas coloca-
das em 30 pontos do corpo - são filma-
dos e armazenados digitalmente, sob os
mais diversos ângulos, por seis câme-

ras de infravermelho. Periodicamente,
também é feito o controle do consumo
de oxigênio dos pacientes durante o
exercício,para evitar que eles façam um
esforço exagerado que possa provocar
problemas cardíacos.

Dogmas contrariados - Comparados
aos feitos de outros mamíferos superio-
res, que, mesmo com graves danos na
medula, reaprenderam a andar de for-
ma quase normal, os progressos exibi-
dos pelos seres humanos com lesões
nesse órgão não chegam a ser uma sur-
presa total. A medula dos gatos, por
exemplo, parece ter uma circuitaria
neuronal tão sofisticada e versátil que
felinos com paraplegia severa são capa-
zes de ficar de pé e até dar passos. Des-
de 1910,quando o neurofisiologista in-
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glês (e futuro Prêmio Nobel de Medici-
na em 1932) Charles Sherrington, da
Universidade de Oxford, constatou que
gatos com a medula totalmente lesio-
nada conseguiam voltar a caminhar se
devidamente exercitados, a ciência ten-
ta entender essa habilidade. Indepen-
dentemente de ter encontrado vias de
acesso alternativo para levar sinais para
o cérebro e trazer de volta, a medula
desses felinos, por si só, tem a capacida-
de de controlar alguns tipos de movi-
mento do corpo, inclusive os envolvi-
dos no ato de andar. Ela é capaz de
coordenar certos atos e sensações ainda
que totalmente desligada do cérebro,
algo que contraria um dos dogmas da
neurologia.

Diante dessa constatação e de uma
série de estudos posteriores com ani-
mais, alguns cientistas começaram, nas
últimas décadas, a pesquisar a fundo a
hipótese de que a circuitaria neuronal
da medula de pessoas lesionadas tam-
bém pode reorganizar suas vias de liga-
ção nervosa com o cérebro - ou mesmo
trabalhar de forma mais ou menos in-
dependente daquele órgão. Afinal, se
gatos lesionados voltam a andar quan-
do treinados para isso, talvez um para-
plégico também possa, em maior ou
menor grau, (re)adquirir essa capacida-
de. Em várias partes do mundo, a par-
tir dos anos 80, multiplicaram-se os
relatos de paraplégicos que ganharam
movimentos e sensação táctil depois de
submetidos a intenso trabalho de fisio-
terapia, com ou sem o auxílio de drogas
ou leves estímulos elétricos.

Entre os pacientesde Cliquet na Uni-
camp, houve pelo menos dois casos de
paraplégicos que voltaram a caminhar
de maneira quase normal com o auxílio
dos estímulos elétricos. "Um deles vol-
tou a andar de forma tão natural que
nem dá para perceber que ele um dia
foi paraplégico", conta o pesquisador.
De quebra, outro benefício experimen-
tado por alguns pacientes submetidos à
reabilitação com estímulos elétricos foi
a redução nos níveis de osteoporose, a
perda progressiva de massa óssea. Nos
paraplégicos, a descalcificaçãoóssea de-
corre fundamentalmente da não-utili-
zação das partes do corpo afetadas pela
lesão. Com o emprego da eletroestimu-
lação e, em alguns casos,de ondas de ul-
tra-som de baixa intensidade, o pro-
blema, que aumenta o risco de fraturas,
pode ser reduzido nesses indivíduos. •
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