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Diferentes protocolos de estimulação elétrica neuromuscular no 
desempenho muscular de indivíduos com insuficiência cardíaca 

Different protocols of neuromuscular electrical stimulation in the 

muscular performance of individuals with heart failure 
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Resumo 

Introdução: A Insuficiência Cardíaca (IC) é uma síndrome complexa, caracterizada 
pela alteração estrutural e funcional do coração; resultando em diminuição do débito 
cardíaco e perfusão tecidual ineficaz. Os sintomas decorrentes desta insuficiência, 
como a dispinéia e a intolerância aos esforços, resultam na diminuição da capacidade 
funcional e na qualidade de vida desses indivíduos.  Objetivo: Avaliar a eficiência da 
estimulação elétrica neuromuscular no desempenho muscular de pacientes portadores 
de insuficiência cardíaca crônica. Metodologia: Foi realizada uma revisão integrativa 
de ensaios clínicos, randomizados ou não, publicados entre os anos de 2009 a 2017. 
Resultados/Considerações finais: A Estimulação Elétrica Neuromuscular é eficaz e 
segura no tratamento de pacientes portadores de insuficiência cardíaca, pois melhora 
o controle neurovascular, vasoconstrição muscular, resposta de biomarcadores de 
remodelamento muscular e resposta inflamatória, consumo de oxigênio e fração de 
ejeção, a fim de melhorar a capacidade funcional e a qualidade de vida. 

Descritores: Estimulação Elétrica Nervosa Transcutânea; Estimulação Elétrica; 
Insuficiência Cardíaca. 

 Abstract  

Introduction: Heart Failure (HF) is a complex syndrome characterized by structural 
and functional alteration of the heart; resulting in decreased cardiac output and 
ineffective tissue perfusion. Symptoms resulting from this insufficiency, such as 
dyspnea and effort intolerance, result in decreased functional capacity and quality of 
life of these individuals. Objective: To evaluate the efficiency of neuromuscular 
electrical stimulation on muscle performance in patients with chronic heart failure. 
Methodology: We conducted a systematic review of randomized or unrandomized 
clinical trials published between 2009 and 2017. Final Results / Considerations: 
Neuromuscular Electrical Stimulation is effective and safe in treating patients with heart 
failure, as it improves control. neurovascular, muscle vasoconstriction, muscle 
remodeling biomarker response and inflammatory response, oxygen consumption and 
ejection fraction, in order to improve functional capacity and quality of life. 

Keywords: Transcutaneous Nerve Electrical Stimulation; Electrical stimulation; Heart 
Failure. 
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Introdução  

A estimulação elétrica neuromuscular (NMEE) é uma terapia alternativa 

que tem sido utilizada no tratamento da Insuficiência Cardíaca (IC), por meio da 

estimulação muscular e/ou nervosa a fim de promover ação muscular¹. 

Amplamente utilizado na prática clínica atual, seus benefícios incluem: redução 

da dor, reeducação muscular, cicatrização de feridas e fortalecimento 

muscular².  

Os portadores de IC enfrentam obstáculos significativos no autocuidado, 

como: restrições físicas, falta de conhecimento a cerca da patologia, limitações 

financeiras, dificuldade na aquisição de suporte social, emocional e nas demais 

situações de cronicidade³. A IC abrange alterações vasculares, 

hemodinâmicas, neuro-humorais e periféricas. Tais disfunções encontram-se 

diretamente relacionadas ao nível de remodelamento cardíaco e ao detrimento 

da massa muscular esquelética4.  

As alterações musculares provenientes da doença cardiovascular 

ocorrem devido a elevação da degradação de proteínas, da circulação de 

citocinas pró-inflamatórias e do estresse oxidativo, resultando na redução da 

densidade mitocondrial. A redução significativa da capacidade dos 

antioxidantes musculares e o aumento da propensão à fadiga precoce ao 

realizar esforço físico, prejudica a capacidade funcional do indivíduo. Tais 

alterações levam à perda progressiva de força muscular e capacidade 

cardiorrespiratória, diretamente relacionadas aos óbitos nesta população5. 

Devido às possíveis complicações associadas à insuficiência cardíaca, 

faz-se importante conhecer os estudos que ajudem a esclarecer os efeitos da 

estimulação elétrica neuromuscular e sua eficácia na melhora dos sintomas e 

da qualidade de vida de seus portadores. No qual se torna essencial a 

intervenção profissional adequada, a fim de prevenir limitações funcionais. 

Portanto, com base nas informações referidas, o presente estudo de 

revisão teve por objetivo a atualização dos conhecimentos quanto à atuação 

fisioterapêutica com utilização de NMEE no tratamento de pacientes portadores 

de IC. Com o intuito de auxiliar à prática profissional do Fisioterapeuta em 



relação à reabilitação muscular e funcional. Buscou-se construir um artigo de 

revisão de literatura que abordasse revisões sistemáticas e ensaios clínicos, 

randomizados ou não, que refletisse a melhor evidência disponível em 

literatura. Objetivo: Verificar estudos que abordem o desempenho muscular de 

indivíduos com insuficiência cardíaca, submetidos a diferentes protocolos de 

estimulação elétrica neuromuscular. 

 

Metodologia 

O presente estudo consiste em uma revisão de literatura sobre a 

utilização da NMEE em pacientes portadores de IC. Realizada a partir de 

informações obtidas na base de dados: MEDLINE, SCIELO e PUBMED. Foram 

selecionados artigos escritos em inglês e português. Palavras-chave: Electrical 

Stimulation, heart failure, Transcutaneous / Estimulação Elétrica Nervosa 

Transcutânea, Estimulação Elétrica, Insuficiência Cardíaca. Deste modo, 

procurou-se padronizar a forma como a revisão bibliográfica foi realizada e a 

maneira de expor seus resultados. Foram encontrados 17.485 artigos; após 

leitura prévia de resumos e especificidade do debate sobre o assunto foram 

selecionados 16 artigos, no qual após a leitura completa foram excluídos 8 por 

falta de dados, e selecionados apenas 8 . 

Resultados 

Das pesquisas selecionadas destacam-se na tabela a seguir de maneira 

agrupada os seguintes aspectos dos estudos: autores e ano de publicação, 

objetivo do estudo, métodos utilizados e conclusão. 

 

Quadro 1) Resultado da busca de artigos relacionados à estimulação elétrica neuromuscular no 

desempenho muscular de indivíduos com insuficiência cardíaca. 

Referência Objetivos Métodos Conclusão 

Sbruzzi et al, 

2010 

Revisar sistematicamente o 

efeito do tratamento com 

EEF comparado ao 

treinamento de exercício 

aeróbico convencional, ou 

grupo controle em pacientes 

Pesquisa de banco de dados 

eletrônico (MEDLINE, PubMed, 

LILACS e PEDro). Foram 

incluídos ensaios randomizados 

que avaliassem a FES no 

tratamento de pacientes com 

A FES pode ser uma alternativa de 

treinamento aeróbico convencional para 

pacientes com ICC e para aqueles que 

são incapazes de realizar esse tipo de 

exercício. 



com ICC. ICC. 

Silva, 2017 Avaliar o efeito da 

Estimulação Elétrica de 

Baixa Freqüência nos 

biomarcadores de 

remodelamento muscular, 

inflamação e estresse 

oxidativo, na capacidade 

cardiorrespiratória e no 

desempenho muscular de 

pacientes com IC. 

Vinte e seis pacientes com IC, 

entre 9 e 52 anos receberam 

aleatoriamente a EEBF ou EEBF 

sham nos músculos quadríceps 

e gastrocnêmio; um vez ao dia, 

durante 1 hora, 5 vezes na 

semana, por 10 semanas. 

A EEBF teve influencia positiva nas 

respostas dos biomarcadores de 

remodelamento muscular e redução da 

resposta inflamatória. Portanto, pode ser 

utilizada como uma alternativa de 

preparação ou tratamento de pacientes 

com IC. 

Nicolodi, 2016 Verificar os efeitos agudos 

da EEF e do TMI no 

controle autonômico em 

pacientes com IC. 

11 pacientes foram submetidos 

a 3 intervenções randomizadas: 

EEF, TMI e EEF+TMI, com 

intervalo de 1 semana entre 

elas. Foram avaliados antes e 

após as sessões: controle 

autonômico, função endotelial, 

lactato sanguíneo e citocinas 

inflamatórias. 

A aplicação de EEF, TMI e EEF+TMI 

tiveram alteração autonômica, porém sem 

induzir mudanças na função endotelial e 

lactato sanguíneo. Isoladamente EEF e 

TMI promoveram mudanças nas citocinas 

inflamatórias. 

Miranda, 2014 Testar a hipótese de que a 

estimulação elétrica 

funcional pode reduzir a 

atividade simpática 

muscular, aumentar a 

condutância vascular 

periférica, alterar níveis 

plasmáticos, e aumentar a 

força muscular e a 

capacidade funcional de 

pacientes hospitalizados 

com IC. 

30 pacientes com IC, 

submetidos ao protocolo de 

estudo por 10 dias consecutivos. 

Os objetivos foram avaliados por 

meio de métodos específicos, 

dentre eles o teste de 

caminhada de seis minutos para 

avaliar a capacidade funcional e 

o questionário de Minesota para 

qualidade de vida. 

A EE muscular melhora o controle 

neurovascular, a vasoconstrição 

muscular, a capacidade funcional e a 

qualidade de vida, em pacientes 

internados com IC. 

Bittencourtt et 

al, 2011 

Discutir a importância do 

treinamento físico na 

reabilitação cardiovascular 

de pacientes com ICC 

associada a Doença de 

Chagas. 

Relato de caso de uma paciente 

de 65 anos, portador de ICC. O 

mesmo foi submetido a um 

protocolo de eletro-estimulação 

muscular no quadríceps, 

bilateralmente, por 60 minutos, 

três vezes na semana. Foi 

avaliada a capacidade funcional 

através do questionário de 

Minnesota e do teste de 

caminhada de seis minutos. 

O NMEE é eficaz para aumentar a 

tolerância ao exercício, melhorar a 

capacidade funcional e a qualidade de 

vida de um indivíduo portador de ICC, 

devido a Doença de Chagas, durante o 

processo de reabilitação. 

Ennis et al, 2014 Verificar se a eletro-

estimulação muscular de 

baixa freqüência é eficaz na 

redução da falta de ar e no 

aumento da capacidade de 

exercício em indivíduos com 

ICC que tentam adotar ao 

exercício convencional. 

Participantes com ICC, NYHA 

classe III-V e com fração de 

ejeção < 40%. Os pacientes 

usaram o equipamento LF-EMS 

em casa e no ambulatório 

acompanhado por um 

Fisiologista do Exercício. Foi 

mensurada a capacidade 

funcional, nível de atividade 

física, qualidade de vida e 

aceitabilidade. 

Não houve resultado significativo em 

relação ao teste de funcionalidade e nem 

nos testes de qualidade de vida. 

Sugerem-se mais estudos com grupos 

suficientes para obter dados significativos. 

Buuren et al, 

2013 

Investigar os possíveis 

efeitos de diferentes 

estratégias de 

eletromioestimulação em 

60 pessoas fora submetidos ao 

protocolo de EMS, 34 delas com 

ICC. Foram mensurados 

capacidade de exercício, 

captação de oxigênio, função 

A EMS pode favorecer o consumo de 

oxigênio e a fração de ejeção, prevenir 

atrofia muscular e o implante de CDI, 

além de reduzir os sintomas de pacientes 



pacientes com CHF. ventricular esquerda e 

biomarcadores. 

com CHF. 

Deftereos et al, 

2010 

Comparar os efeitos da FES 

e do treinamento 

convencional de bicicleta 

em indivíduos com 

insuficiência cardíaca. 

33 pacientes com sintomas de 

insuficiência cardíaca foram 

incluídos. Foram mensurados a 

febre aftosa, esforço 

cardiopulmonar, consumo 

máximo de oxigênio e a fração 

de ejeção do ventrículo 

esquerdo. 

A FES é eficaz no tratamento de 

pacientes com insuficiência cardíaca. 

Proporciona resultados similares, mas não 

iguais aos do exercício convencional. 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

EEF=estimulação elétrica funcinal; ICC=insuficiência cardíaca crônca; FES= estimulação elétrica fucional; EEBF=estimulação 

elétrica de baixa freqüência; IC=insuficiência cardíaca; TMI=treinamento muscular inspiratório; EE=estimulação elétrica; 

LBP=lazer de baixa portência; NIRS=espectroscopia no infravermelho próximo; NMEE=estimulação elétrica neuromuscular; 

NYHA=associação do coração de Nova York; LF= baixa freqüência; EMS=estimulação elétrica muscular; CHF=insuficiência 

cardíaca crônica; CDI= desfibrilador cardioversor interno 

Discussão 

Dentre as principais causas de morbidade e mortalidade de indivíduos com IC 

destacam-se os longos períodos de restrição ao leio e inatividade física, estes 

resultam na perda progressiva da tolerância aos esforços e afetam diretamente as 

atividades de vida diária de seus portadores. Miranda 2014, demonstrou os benefícios 

da estimulação elétrica muscular na melhora da capacidade funcional e qualidade de 

vida de pacientes hospitalizados, no qual reduz os sintomas decorrentes da inatividade 

física prolongada e alteram parâmetros de suma importância, determinantes na 

sobrevida desses pacientes. Sbruzzi et al, relataram que o tratamento através da 

eletro-estimulação funcional aumenta o pico de VO2, a distância percorrida no teste de 

caminhada de seis minutos e o grau de força muscular de pacientes com Insuficiência 

Cardíaca Crônica (ICC). Bittencourtt et al, descreveram em um relato de caso de um 

paciente portador de IC decorrente à Doença de Chagas, submetido a um protocolo de 

Estimulação Elétrica Neuromuscular (NMEE), que o mesmo obteve melhora 

significativa no teste de caminhada de seis minutos e reduziu 15 pontos no 

questionário de qualidade de vida de Minnesota. Logo, o treinamento físico mostrou-se 

fundamental na reabilitação cardiovascular desses pacientes. Segundo o autor, a 

pouca abordagem sobre o tema na literatura foi associada ao baixo prognóstico e a 

elevada incidência de morte súbita por arritmias malignas neste grupo. 

Devido à maioria dos pacientes com IC ter dificuldade ao acesso de um 

programa de exercícios, Silva 2017 sugere, em seu estudo, que a terapêutica através 

da Estimulação Elétrica de Baixa Frequência (EEBF) é uma opção de baixo custo e 

fácil aplicação, visto que apresenta resultados positivos na melhora da força muscular 

e maior tolerância ao exercício, produz efeitos fisiológicos favoráveis na estimulação 



de biomarcadores de remodelalento muscular, aumenta o pico de VO2, eleva à 

atividade citrato sintase, melhora a vasodilatação periférica e reduz a atividade 

inflamatória. Tais informações vem de encontro com o estudo de Buuren et al, onde 

destaca em sua pesquisa, com 34 pessoas com ICC submetidas a 

Eletromioestmulação, que obtiveram melhora de 10% do consumo de oxigênio. 

Deftereos et al, em seu estudo envolvendo  29 pacientes, buscou comparar os 

efeitos da Estimulação Elétrica Funcional (FES) ao treinamento convencional de 

bicicleta, o mesmo consistiu em um protocolo de 30 minutos, 5 dias na semana, por 

seis semanas. Foram avaliadas antes e após os protocolos a função endotelial e a 

febre aftosa. Eles observaram que ambas as terapias podem ser benéficas aos 

pacientes portadores de ICC, contudo o ciclismo convencional obteve resultados mais 

substanciais. Nicolodi comparou os efeitos agudos do Treinamento Muscular 

Inspiratório (TMI) e do FES, assim como a associação de ambas as intervenções em 

12 pacientes com IC. As terapias alteraram o controle autonômico cardiovascular e os 

níveis de citocinas inflamatórias, apesar de não apresentarem resultados significativos 

quando associadas; porém isoladamente levaram à redução de citocinas pró-

inflamatórias. Ennis et al, observaram em seu estudo os efeitos da Estimulação 

elétrica muscular de baixa freqüência (LF-SEM) em 22 pacientes portadores de ICC, 

assunto no qual era desconhecido na literatura. As intervenções foram feitas por uma 

hora, cinco vezes na semana, durante oito semanas; quatro vezes da semana a 

terapia era realizada na própria casa do paciente e as demais em ambulatório sob 

supervisão de um profissional especialista. Contudo, os resultados a cerca da 

funcionalidade e da qualidade de vida fora estatisticamente insignificantes. 

Os estudos encontrados demonstram que esta técnica melhora parâmetros 

fundamentais no tratamento de indivíduos com IC, sendo ela associado ou não a 

outras terapias, e comparada a treinamentos convencionais. São evidentes na 

literatura os benefícios da estimulação elétrica neuromuscular no desempenho 

muscular de indivíduos com insuficiência cardíaca, no entanto destaca-se a 

importância de mais estudos que avaliem grupos maiores a fim de obter resultados 

mais significativos.  

Conclusão 

Em nossa opinião, a partir da pesquisa bibliográfica realizada, a NMEE é 

eficiente na melhora do controle neurovascular, vasoconstrição muscular, respostas de 

biomarcadores de remodelamento muscular e resposta inflamatória, consumo de 



oxigênio e fração de ejeção; a fim de prevenir e tratar complicações decorrentes da 

ICC. 

Estudos evidenciam que a NMEE é eficaz na melhora da capacidade de 

tolerância ao exercício, capacidade funcional e qualidade de vida de indivíduos 

portadores de IC; resultando na redução dos sintomas, melhora do prognóstico e 

influenciando positivamente na sua sobrevida. Logo, destaca-se a necessidade e a 

fundamental importância da atuação fisioterapêutica no tratamento da IC. Porém, nota-

se uma abordagem escassa sobre o assunto na literatura, reforçando a necessidade 

de mais estudos que avaliem o tema em questão a fim de estabelecer protocolos 

específicos para o uso da técnica. 
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