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Resumo 

Introdução: A imobilização e a subsequente fraqueza muscular são consequências da doença 

crítica. Na maioria das Unidades de Terapia Intensiva (UTI) do mundo, a Estimulação Elétrica 

Neuromuscular (EENM) tem sido utilizada como alternativa ao exercício ativo e mobilização 

de pacientes acamados. Objetivo: Compilar evidências científicas sobre a EENM no paciente 

crítico em terapia intensiva. Método: Os artigos desta revisão integrativa foram selecionados 

nas bases de dados LILACS, SciELO, PubMed e PEDro, usando os descritores Electrical 

Stimulation, Heart Failure, Cardiac Failure, Congestive Heart Failure, Intensive Care Unit, 

randomized controlled trials. Resultados: Dentre os 43 estudos que foram inicialmente 

selecionados apenas quatro contemplaram os critérios de seleção deste estudo. O tamanho 

amostral variou de 32 a 140 sujeitos, de ambos os gêneros. As variáveis analisadas foram o 

perfil clínico, o tempo de aplicação, a quantidade de sessões, os parâmetros utilizados e o 

desfecho da aplicação da EENM. Conclusão: A aplicação da EE promove uma resposta 

benéfica em pacientes críticos internados em UTI, no entanto, os parâmetros publicados 

encontrados não foram suficientes para sistematizar a técnica.  

Palavras-chave: Estimulação Elétrica Neuromuscular; Unidade de Terapia Intensiva; Paciente 

Crítico. 
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1. Introdução 

 A fraqueza muscular do paciente crítico, oriunda da perda de massa muscular, é um dos 

problemas mais comuns em pacientes internados nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI)1.  

Entre os profissionais que atuam em UTI, a Fisioterapia apresenta-se como a 

especialidade mais adequada ao tratamento dessa disfunção, pois dispõe de técnicas, como a 

mobilização precoce e a Estimulação Elétrica Neuromuscular (EENM)2. Esta última, trata-se 

de um método que induz o crescimento do músculo esquelético além de aumentar a força e a 

capacidade de resistência dos pacientes, ainda, incapazes de realizar exercícios ativos3.  

De acordo com Maramattom e Wijdicks4, a EENM tem mostrados efeitos benéficos em 

pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), insuficiência cardíaca congestiva 

(ICC) e em pacientes internados no hospital. 

Pacientes criticamente doentes são submetidos a um estado de hipermetabolismo 

caracterizada por um aumento no gasto de energia, sendo esta condição associada à perda de 

proteína nos músculos esqueléticos5. Além disso, a imobilização, mesmo quando de curta 

duração, leva a degradação da musculatura esquelética6. Desta forma, a EENM tem sido 

utilizada como forma alternativa de exercício, gerando um estímulo anabólico que contrapõe 

os efeitos catabólicos da doença crítica e da imobilização7. 

 

2. Métodos 

Identificação e critérios de seleção 

O presente estudo se caracteriza por ser uma revisão integrativa da literatura. A procura 

dos artigos sobre o tema escolhido foi realizada nas bases de dados da Literatura Latino – 

Americana e do Caribe, em Ciências da Saúde (LILACS), Scientific Electronic Library Online 

(SciELO), Medical Literature Analysis and Retrieval Sistem Online (MedLine/PubMed) e 

Physiotherapy Evidence Database (PEDro). Os artigos foram obtidos por meio das seguintes 

palavras-chaves: Electrical Stimulation, Heart Failure, Cardiac Failure, Heart 

Decompesation, Congestive Heart Failure, Intensive Care Unit, randomized controlled trials. 

Os demais estudos foram coletados por pesquisa manual das referências obtidas nos artigos. Os 

descritores utilizados foram selecionados nos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): 

Estimulação Elétrica, Unidade de Terapia Intensiva, Insuficiência Cardíaca, em português, e 



Electrical Estimulation, Intensive Care Unit e Heart Failure, em inglês. Para as combinações 

dos descritores no rastreamento das publicações, o operador “AND” foi utilizado. 

 Critérios de inclusão e exclusão 

Foram incluídos, ao final da análise, os artigos que abordaram a realização de alguma 

modalidade de Estimulação Elétrica Neuromuscular em pacientes adultos e críticos. 

 Cartas, resumos, dissertações, teses e relatos de caso foram excluídos, bem como 

estudos que utilizavam crianças ou modelos animais. 

Análise de dados 

A análise dos artigos foi feita de forma qualitativa, com apresentação dos dados, sob 

forma de tabelas, com a descrição das seguintes características: autor, características da 

amostra, objetivo, intervenção, principais variáveis de desfecho e resultados significativos. A 

escala de Jadad foi aplicada para avaliação da qualidade metodológica e exclusão dos artigos 

com escore inferior a três pontos na mesma. 

Foram identificados inicialmente 527 artigos através da estratégia de busca utilizando 

os descritores previamente mencionados. Destes, 43 foram selecionados por conterem em seus 

títulos referência a utilização da estimulação elétrica neuromuscular em pacientes críticos. 

Sendo selecionados apenas quatro artigos por apresentaram escore igual ou superior a três 

pontos na escala de Jadad. Três estudos obtiveram escore três e um obteve escore cinco (Tabela 

1) 

Nos estudos incluídos foram analisados o perfil clínico dos indivíduos submetidos a 

sessões de EENM, o tempo de aplicação, o número de aplicações, a quantidade de sessões, os 

parâmetros utilizados e o desfecho da aplicação da EENM. 

 

 

 

 

 



Tabela 01 – Análise Metodológica dos Ensaios Clínicos Randomizados de acordo com a 

escala de JADAD, 2012. 

 Gruther et.al.8 Routsi et. al.9 Gerovasili et. al.10 Nuhr et.al.11 

Alocação aleatória Sim Sim Sim Sim 

Método de alocação adequado Sim Sim Sim Sim 

Mascaramento 

“duplo cego” 
Sim Não Não Não 

Método de mascaramento 

adequado 
Sim Não Não Não 

Descrição das perdas e 

exclusões 
Sim Sim Sim Sim 

Escore total 5 3 3 3 

 

 

3. Resultados 

 Os quatro estudos analisados tiveram como objetivo avaliar o efeito da 

eletroestimulação. Entretanto, os perfis dos pacientes avaliados, os parâmetros utilizados e os 

desfechos avaliados foram heterogêneos.   

 As informações sobre os estudos inseridos encontram-se sumarizadas na tabela 2. Nota-

se que os quatro estudos utilizaram grupo controle para comparação dos resultados. O tamanho 

das amostras variou de N=32 11 a N=1409 sujeitos. 

 Na tabela 3 encontram-se as características da EE utilizada nos ensaios clínicos. 

Verificou-se que elas apresentaram divergências, quanto à modulação do aparelho, intensidade 

e tempo de aplicação da técnica. 

 Esses autores revelaram atraso na diminuição da espessura média da camada muscular 

de pacientes submetidos á EENM a partir da segunda semana de internação. 

 

 

 



Tabela 02 – Características dos Ensaios Clínicos Randomizados 

 

Autor/Ano/ 

Revista 

Características da 

amostra 
Objetivo Intervenção 

Resultados 

significativos 

Gerovasili et. al.10, 

2009 

CriticalCare 

N=26(GI:13;GC:13) 

Pacientes em UTI,  sob 

VMI, com APACHE II ≥ 

13 

 

Avaliar o efeito da 

EENM na 

preservação da massa 

muscular. 

Grupo Intervenção: 

EE no Quadríceps e 

Fibular longo de 

ambos os MMII, 

aplicados do 2° ao 9° 

dia de internação 

(sessões de 55 min.) 

Grupo Controle: Não 

foram realizadas 

intervenções nesse 

grupo. 

Diminuição do 

diâmetro muscular do 

quadríceps femoral, em 

ambos os grupos, com 

menor decréscimo no 

Grupo Intervenção. 

Routsi et. al.,9 ,       

2010                       

Critical Care 

N=140(GI:68;GC:72) 

Pacientes críticos, em 

UTI, com escore 

APACHE II ≥ 13 

 

Avaliar a eficácia da 

EENM na prevenção 

da polineuromiopatia  

Grupo Intervenção: 

EE no vasto lateral, 

vasto medial e fibular 

longo, diariamente 

durante 55 min até a 

alta da UTI. 

Grupo Controle: Não 

foram realizadas 

intervenções neste 

grupo. 

Função Motora Global 

- Escala MRC: Grupo 

Intervenção=24 e Grupo 

Controle=28  

Pacientes com 

Polineuromiopatia: 

Grupo Intervenção=3 e 

Grupo Controle= 11 

(p=0.04); A pontuação 

MRC foi 

significativamente 

maior nos pacientes do 

GI. O período de 

desmame da VMI e de 

internação na UTI foi 

menor nos pacientes do 

GI. 

 

 

 

 



Gruther et. al. 8, 

2010 

Journal of 

Rehabilitation Med 

N=33 (GI:16;GC:17) 

Pacientes em UTI, 

estratificados em 2 

grupos: precoce e tardio. 

Avaliar a potência da 

EENM em: (1) 

retardar a perda de 

massa muscular 

quando aplicado 

precocemente, e (2) 

reverter a atrofia 

muscular em 

pacientes a longo 

prazo 

Grupo Intervenção: 

EE precoce (30-60 

min) com tempo de 

internação >1 

semana; e tardia com 

internação < 2 

semanas; Grupo 

Controle: placebo. 

Tempo: 5 vezes por 

semana, durante 4 

semanas. 

A espessura da camada 

muscular diminuiu, em 

ambos os grupos de EE 

precoce. No grupo de 

EE tardia, houve 

aumento da massa 

muscular. 

Nuhr et.al.11, 

2003  

European Heart 

Journal 

N=32 (GI:15;GC:17) 

Pacientes com ICC, FE 

de 22% ±5%, NYHA II-

IV, submetidos à terapia 

medicamentosa 

otimizada. 

Investigar a 

possibilidade de 

neutralizar as 

mudanças 

prejudiciais na 

musculatura de 

pacientes com ICC 

através da EE de 

baixa frequência. 

Grupo Intervenção: 

EE em MMII, 4 

horas por dia (2h 

manhã e 2h a noite) 

durante 10 semanas, 

7 dias por semana. 

Intensidade: 25 a 

30% da força 

contrátil voluntária 

máxima. 

Grupo Controle: 

Sem contrações 

visíveis ou palpáveis. 

Intensidade: 

Estimulação placebo.  

(1) EE (do tipo Low-

Frequency) é o 

tratamento adequado 

para neutralizar 

mudanças prejudiciais 

na musculatura 

analisada. 

(2) Aumento da 

capacidade de exercício 

em paciente com ICC 

grave. 

Abreviaturas: N: número de sujeitos; GI: grupo intervenção; GC: grupo controle; VMI: ventilação mecânica 

invasiva; EE: estimulação elétrica; EENM: eletroestimulação neuromuscular; UTI: unidade de terapia intensiva; 

APACHE II: Acute Physiology and Health Evaluation; MMII: membros inferiores; MRC: Medical Research 

Council; ICC: insuficiência cardíaca congestiva; NYHA: New York Heart Association; FE: fração de ejeção. 

 

 



Tabela 03 – Parâmetros Aplicados na Eletroestimulação dos Artigos Revisados. 

Artigo 
Grupos musculares 

estimulados 
Intensidade Frequência  

Duração 

do Pulso 
Ton/Toff 

Gerovasili 

et. al.10 

Quadríceps. 

Fibular longo 

19-55mA 

23-60mA 

45Hz 400µs 12s/6s 

Routsi et. 

al.9 

Vasto Lateral, Vasto 

Medial e Fibular 

Longo.  

Contração 

visível 
45Hz 400µs 12s/6s 

Gruther et. 

al.8 
Quadríceps.  

Contração 

visível 
50 Hz 350µs 8s/24s 

Nuhr et. 

al.11 

Extensores dos joelhos 

e Isquiotibiais.  

25 a 30% da 

força contrátil 

voluntária 

máxima. 

15 Hz 500µs 2s/4s 

Abreviaturas: Ton/Toff = Tempo on e tempo off 

 

4. Discussão 

Apesar das escassas pesquisas encontradas sobre os efeitos da eletroestimulação no 

paciente crítico, esta é utilizada amplamente como alternativa ao exercício ativo em pacientes 

graves, a EENM resultou em melhora da performance muscular, através da contração voluntária 

máxima, força e a resistência muscular4. 

Gerovasili et al.10 constataram que a utilização da EENM contribui para a preservação 

da massa muscular de pacientes criticamente doentes. Routsi et al.9 observaram melhora da 

força muscular e diminuição dos dias necessários para o paciente sentar na cadeira nos 

indivíduos que foram submetidos a sessões diárias de eletroestimulação, assim como, menor 

tempo na duração da ventilação mecânica e menor tempo de internação nas UTI’s. Gruther et 

al.8 mostraram atraso na diminuição da espessura média da camada muscular de pacientes 

submetidos a EENM à partir da segunda semana de internamento na UTI. Nuhr et al.11 

concluíram que a estimulação elétrica de baixa frequência é um tratamento adequado para 

neutralizar mudanças prejudiciais na musculatura da coxa, bem como, aumentar a capacidade 

de exercício em pacientes com ICC grave. 



Na literatura aos parâmetros utilizados nos estudos para EENM nos doentes críticos são 

variáveis e não há consenso sobre como utilizá-los. Desta forma, para estimular eletricamente 

as fibras do tipo I em indivíduos saudáveis seriam necessários impulsos com frequência de 20 

a 50 Hz e para o tipo IIa e IIb as frequências utilizadas variam de 50 a 120 Hz12. 

As fibras lentas respondem ao tempo de pulso superior a 300ms e as fibras rápidas a 

tempo de pulso inferior a 300ms. Desta maneira, a escolha da frequência, intensidade e da 

largura de pulso, respectivamente, nos ensaios clínicos avaliados, estão de acordo com a 

literatura encontrada.  

Estudos afirmam que a contração estimulada contínua do músculo esquelético leva a 

uma fadiga muscular muito rápida, o que implica na queda da força gerada e que quanto menor 

a proporção do tempo off no ciclo on-off, maiores fadigas ocorrem durante o período de 

estimulação, devendo serem utilizados, inicialmente, ciclos com um período relativamente 

longo de repouso13. 

 

5. Conclusão  

Em última análise, constata-se que apesar das evidências na literatura de que a aplicação da 

EENM nos membros inferiores pode atuar na recuperação de músculos enfraquecidos ou 

retardar o processo de perda de massa muscular, além de, reduzir indiretamente o tempo de 

internação na UTI e o tempo de VM em pacientes críticos que não estão aptos a realizar 

exercícios, é notório que o perfil dos indivíduos, os parâmetros avaliados, o tempo de aplicação 

e o período que foi aplicada a eletroestimulação foram divergentes nos estudos analisados, 

apontando assim, para a necessidade da realização de pesquisas sobre a eletroestimulação em 

pacientes críticos nas UTIs, a fim de sistematizar os parâmetros, o tempo e o período para a 

aplicação da técnica. 
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