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RESUMO 

 

Introdução: A insuficiência cardíaca (IC) representa importante problema de saúde pública 

no mundo. O treinamento aeróbico convencional (TC) tem sido muito bem recomendado na 

literatura como terapia complementar ao tratamento medicamentoso para pacientes estáveis 

NYHA II/III. A estimulação elétrica (EE) é um método alternativo de treinamento para ser 

executado por pacientes incapazes de realizar um TC devido aos seus sintomas de IC e/ou co-

morbidades. Objetivo: revisão sistemática dos efeitos da EE em pacientes com IC como um 

método alternativo de tratamento.  Metodologia: A busca bibliográfica foi realizada nas bases 

de dados informatizadas MEDLINE (acessado pelo Pubmed), Physiotherapy Evidence 

Database (PEDro), SciELO, Biblioteca Cochrane e LILACS. Resultados: 105 estudos foram 

considerados potencialmente relevantes para esta revisão de acordo com os critérios de 

inclusão. 9 artigos  que comparam a EE versus TC (5), EE versus grupo controle (3) e EE 

NYHA II/II versus EE NYHA IV (1) foram selecionados. Considerações finais: EE promove 

melhorias no Teste de Caminha de 6 minutos e qualidade de vida semelhantes ao treino 

aeróbico convencional; apresenta resultados significativos para as funções endoteliais, ação 

anti-inflamatória e carga máxima; em relação ao VO2máximo, ganhos maiores são adquiridos 

durante o treino aeróbico convencional. 

 

Palavras-chave: insuficiência cardíaca; eletroestimulação; estimulação elétrica 

neuromuscular; mioestimulação elétrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

Introduction: Heart failure (HF) represents an important public health problem worldwide. 

The conventional aerobic training (CT) has been highly recommended in the literature as 

complementary therapy to drug treatment for patients stable NYHA II / III. Electrical 

stimulation (ES) is an alternative method of training to be performed by patients unable to 

perform a CT scan because of symptoms of HF and / or comorbidities. Objective: To 

systematically review the effects of EE in patients with heart failure as an alternative method 

of treatment. Methodology: The literature search was performed on computerized databases 

MEDLINE (accessed via Pubmed), Physiotherapy Evidence Database (PEDro), SciELO, 

LILACS and Cochrane Library. Results: 105 studies were considered potentially relevant for 

this review according to the criteria for inclusion. 9 articles that compare the EE versus CT 

(5), EE vs. control group (3) and EE NYHA III / IV NYHA II vs. EE (1) were selected. Final 

considerations: EE promotes improvements in test 6-minute walk and quality of life similar 

to conventional aerobic training, presents significant results for endothelial function, anti-

inflammatory action and maximum load, in relation to VO2máximo, greater gains are 

acquired during training conventional aerobic. 

 

Key words: heart failure; electrical stimulation; neuromuscular electrical stimulation; 

electrical myostimulation 
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1 INTRODUÇÃO 

A insuficiência cardíaca (IC) representa importante problema de saúde pública, 

considerando-se a prevalência crescente e os índices de hospitalização associados à alta 

morbimortalidade.
1
  

Fisiopatologicamente caracteriza-se por ser uma síndrome clínica complexa de 

caráter sistêmico, que acarreta prejuízo inicial para o coração resultando na diminuição da 

musculatura do ventrículo esquerdo (VE) e gradual redução no débito cardíaco. 

Eventualmente, a quantidade de sangue, que é bombeada pelo coração, é insuficiente para o 

fornecimento de perfusão sanguínea para suprir as necessidades metabólicas.
2
 A partir desse 

déficit, os sistemas corporais buscam compensações para atender as necessidades metabólicas 

dos tecidos. 

Dentre as várias alterações características da IC está a redução da capacidade 

funcional da musculatura esquelética e consequente descondicionamento físico progressivo e 

aumento dos sintomas como dispnéia, fadiga, intolerância ao exercício, anomalias no fluxo 

sanguíneo periférico, anomalias musculoesqueléticas, disfunção endotelial e anormalidades 

respiratórias. De início, o comprometimento do débito cardíaco se manifesta apenas durante o 

exercício. Com a progressão da doença, o paciente relata sintomas em atividades cotidianas 

e/ou pequenos esforços até apresentar queixas em repouso.
3
 

Programas de exercícios físicos ativos em associação com o tratamento 

farmacológico têm sido recomendados para melhorar a condição clínica e a capacidade 

funcional de pacientes estáveis, especialmente os que estão em classe funcional New York 

Heart Association (NYHA) II-III.
3
 Pacientes classificados em NYHA IV ou com baixa adesão 

às atividades físicas ficam restringidos, basicamente, ao tratamento farmacológico, com 

consequente redução progressiva da capacidade funcional. Tal problemática levou a pesquisa 

de formas alternativas de treinamento para esses pacientes que não se adaptam ao treinamento 

físico convencional. 

A estimulação elétrica (EE) é um método alternativo de treinamento que requer 

mínima capacidade funcional e que pode ser executado por pacientes incapazes de realizar um 

treinamento convencional devido aos seus sintomas de IC e/ou outras comorbidades.
4
 A EE 

vem como uma nova intervenção, com objetivo de diminuir alterações metabólicas e 

estruturais, ocasionadas pela IC, proporcionando diminuição dos sintomas, ganho de 

funcionalidade ao paciente e conseqüente melhora da qualidade de vida. 

Ensaios clínicos randomizados têm demonstrado efeitos benéficos da EE no 

tratamento de pacientes com IC.
4-12

 No entanto, estudos que investigam os efeitos da EE 
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nesses pacientes apresentam pequenos tamanhos de amostra e resultados conflitantes. Por 

isso, o objetivo do presente estudo foi verificar através de uma revisão sistemática qualitativa 

da literatura os efeitos da EE periférica nos pacientes com ICC, além de observar os 

protocolos mais utilizados, a freqüência e intensidade de estímulo e para qual tipo de paciente 

esta nova alternativa de tratamento seria mais adequada. 

 

1.1 INSUFICIÊNCIA CARDÍACA 

 

A IC é a via final comum da maioria das doenças que acometem o coração, sendo 

um dos mais importantes desafios clínicos atuais na área da saúde. Essa doença é a principal 

causa de internação no Sistema Único de Saúde (SUS) a partir dos 65 anos.
13

 A prevalência 

da insuficiência cardíaca está em ascensão em decorrência do aumento da expectativa de vida 

da população, maior efetividade dos tratamentos e prevalência dos múltiplos fatores de risco 

das sociedades desenvolvidas, principalmente hipertensão arterial e a doença coronária.
14 

No ano de 2007, as doenças cardiovasculares representaram a terceira causa de 

internações no SUS, com 1.156.136 hospitalizações.
 
A IC é causa mais freqüente dessas 

internações e representa 2,59% do total das hospitalizações.
 
A faixa etária acima dos 60 anos 

foi a mais acometida, na qual mais de 2/3 das hospitalizações foram realizadas.
3
 

A IC, então, representa um problema importante de saúde pública, considerando a 

prevalência crescente e os índices de hospitalização associados à alta morbimortalidade. O 

custo socioeconômico dessa síndrome é elevado, envolvendo dispêndio com medicamentos, 

internações repetidas, perda de produtividade, aposentadorias precoces, eventuais cirurgias e, 

ocasionalmente, transplante cardíaco.
1
 

A Sociedade Brasileira de Cardiologia
3
 utiliza o seguinte conceito de IC:

 
 

Síndrome clínica complexa de caráter sistêmico, definida como disfunção 

cardíaca que ocasiona inadequado suprimento sanguíneo para atender 

necessidades metabólicas tissulares, na presença de retorno venoso normal, 
ou fazê-lo somente com elevadas pressões de enchimento. Pode ser de 

origem sistólica ou diastólica. 

 

No Brasil, a principal etiologia da IC é a cardiopatia isquêmica crônica associada 

à hipertensão arterial. Em determinadas regiões geográficas do país e em áreas de baixas 

condições sócio-econômicas, ainda existem formas de IC associadas à doença de Chagas, 

endomiocardiofibrose e a cardiopatia valvular reumática crônica.
3
 

Expressões variadas podem ser utilizadas para caracterizar os pacientes com IC. 

De acordo com a Sociedade Européia de Cardiologia, essa patologia pode ser classificada em 
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aguda ou crônica, sistólica ou diastólica. Outros termos não têm significado etiológico, mas 

expressam a fisiopatologia (por exemplo: direito e esquerdo, pré e pós-carga, alto e baixo 

débito).
15

 

A IC aguda caracteriza-se por início rápido ou mudança dos sinais e sintomas 

clínicos com necessidade urgente de intervenção. Isto ocorre na IC recente ou IC crônica 

descompensada.
16

 Nos casos de aparecimento insidioso, de forma lenta e progressiva, é 

classificada como IC Crônica. Na IC sistólica, a contração ventricular é deficiente 

ocasionando dificuldade de esvaziamento dos ventrículos. Este déficit ventricular pode ser 

avaliado por uma redução na fração de ejeção, que é uma medida ecocardiográfica do 

desempenho cardíaco. Já na IC diastólica, o comprometimento deve-se a uma diástole 

alterada, o que dificulta a fase de enchimento ventricular. Ao contrário do déficit sistólico, 

aqui a fração de ejeção é normal ou até aumentada.
1
 

A IC ainda pode ser classificada de acordo com os sintomas relacionados à 

capacidade funcional ou com base nas anormalidades estruturais e progressão da doença. A 

primeira classificação foi proposta pela NYHA, classicamente categorizada com base na 

intensidade de sintomas em 4 classes. Estas classes estratificam o grau de limitação imposto 

pela doença para atividades cotidianas do indivíduo. As quatro classes propostas são:
3 

Classe I - ausência de sintomas (dispnéia) durante atividades cotidianas. A 

limitação para esforços é semelhante à esperada em indivíduos normais; 

Classe II - sintomas desencadeados por atividades cotidianas; 

Classe III - sintomas desencadeados em atividades menos intensas que as 

cotidianas ou pequenos esforços; 

Classe IV - sintomas em repouso. 

Além do valor prognóstico da classe funcional avaliada inicialmente, sua 

determinação serve para avaliar resposta terapêutica e contribuir para a determinação do 

melhor momento para intervenções. 

A graduação dos pacientes com IC através das alterações e progressão da doença 

permite uma compreensão evolutiva da patologia e, ainda, serve de base para a identificação 

de pacientes com indicação de intervenções predominantemente preventivas (estágios A e B), 

terapêuticas (estágios C) ou seleção de pacientes para procedimentos especializados e 

cuidados paliativos (estágio D):
 3
 

Estágio A - Inclui pacientes sob risco de desenvolver insuficiência cardíaca, mas 

ainda sem doença estrutural perceptível e sem sintomas atribuíveis à insuficiência cardíaca; 
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Estágio B - Pacientes que adquiriram lesão estrutural cardíaca, mas ainda sem 

sintomas atribuíveis à insuficiência cardíaca; 

Estágio C - Pacientes com lesão estrutural cardíaca e sintomas atuais ou 

pregressos de insuficiência cardíaca; 

Estágio D - Pacientes com sintomas refratários ao tratamento convencional, e que 

requerem intervenções especializadas ou cuidados paliativos. 

O desenvolvimento da IC envolve alterações em diversos sistemas homeostáticos, 

de forma que a síndrome pode ser vista como uma desordem pluriorgânica progressiva que, 

uma vez originada no coração, estende seu acometimento para muitos outros tecidos 

extracardíacos. Esses processos fisiopatológicos englobam caminhos metabólicos distintos, 

mas que se interligam e interagem entre si, fazendo avançar a falência e remodelagem 

cardíaca, o enfraquecimento esquelético e a disfunção endotelial que se tornam marcas das 

formas mais avançadas da doença.
17

 

Um dos principais sintomas da IC é a limitação da capacidade funcional, com 

dispnéia aos esforços. Atribuem-se diversas causas como vasoconstrição, disfunção endotelial 

e anormalidade da musculatura esquelética, além da disfunção ventricular. De todos os 

sintomas da IC, a intolerância ao exercício físico constitui-se no mais importante fator na 

limitação ao paciente.
18

 

Alguns estudos indicam que a capacidade funcional dos indivíduos com IC não 

está exclusivamente relacionada à deficiência do coração como bomba cardíaca
18

. Como 

conseqüência do quadro, os pacientes com IC vão desenvolver alterações estruturais e 

morfológicas na musculatura esquelética, levando a uma perda da capacidade funcional e 

diminuição da qualidade de vida.
19,20 

Dentre as alterações estruturais da musculatura de indivíduos com IC podemos 

citar: atrofia muscular, densidade capilar reduzida, remodelamento com predomínio de fibras 

musculares tipo II, maior atividade glicolítica, menor número de fibras tipo I de alto poder 

oxidativo, redução do volume e das massas das mitocôndrias por unidade de tecido muscular, 

e redução da atividade de certas enzimas oxidativas como a citocromo-oxidase. Essas 

alterações vão desencadear prematuramente o metabolismo anaeróbio durante o exercício.
21 

O indivíduo que apresenta IC tem sua capacidade aeróbica e funcional 

gradualmente reduzida com o passar do tempo. Há, então, a necessidade de intervenções que 

proporcionem a esse indivíduo uma melhor qualidade de vida, para que este supere as 

limitações causadas pela doença.  
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O tratamento da IC envolve medidas não-farmacológicas, farmacológicas e 

cirúrgicas, dependendo do estágio da síndrome. A identificação da etiologia e a remoção da 

causa subjacente, quando possível, é a mais importante e desejável medida no tratamento da 

IC. Incluem-se aqui a correção cirúrgica das malformações congênitas e das valvopatias, o 

tratamento clínico ou cirúrgico da insuficiência coronariana, da hipertensão arterial e da 

endocardite infecciosa.
1
 

Medidas terapêuticas não-farmacológicas, relacionadas a mudanças no estilo de 

vida assim como cuidados especiais com a dieta, prática de atividade física, atividade sexual e 

atividades laborativas têm sido usadas na tentativa de minimizar os sintomas e melhorar a 

qualidade de vida dos pacientes com IC, sobretudo na grave e moderada. Usadas em conjunto, 

as medidas farmacológicas e não farmacológicas tornam o tratamento mais eficaz.
1 

 

1.2 ELETROESTIMULAÇÃO 

 

O fluxo de uma corrente elétrica através de um meio biológico condutor resulta 

em três efeitos básicos: eletroquímico, eletrofísico e eletrotérmico.
22

 Neste trabalho iremos 

abordar apenas os efeitos eletrofísicos da Eletroestimulação.  

O efeito eletrofísico caracteriza-se pela movimentação dos componentes químicos 

teciduais. O principal efeito induzido por essa movimentação ocorre a nível celular. Quando 

na presença de uma carga de fase e freqüência adequadas, a passagem da corrente pode 

deflagrar um potencial de ação nas membranas nervosas. Esse efeito celular leva direta ou 

indiretamente a diversas conseqüências fisiológicas, como por exemplo, à contração 

muscular.
22

  

Estudos iniciais usaram correntes galvânicas interrompidas (pulsos unidirecionais 

que duravam mais de 1 segundo) para produzir contração em músculos denervados. Mais 

recentemente, a EE tem sido usada na suplementação de programas de exercício e, nos 

últimos vinte anos, tem sido investigada, na prática clínica, a habilidade do músculo 

esquelético de alterar suas propriedades funcionais e contráteis em resposta à estimulação a 

longo prazo.
23 

A aplicação da EE é feita através de dois eletrodos, que são colocados na pele 

sobre o músculo. Um eletrodo (cátodo) é colocado sobre o ponto motor do músculo e o outro 

(ânodo) é colocado em qualquer lugar sobre o corpo, geralmente mais distal sobre o ventre 

muscular. O ponto motor do músculo, freqüentemente, está associado com o local no qual o 

nervo que supre um músculo penetra em seu ventre muscular. A posição onde é possível 
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ativar o maior número de fibras nervosas motoras é, geralmente, localizada na junção do terço 

proximal com os dois terços distais do ventre muscular.
23 

Os estudos que abordam indivíduos com IC descrevem a aplicação da EE em 

alguns grupos musculares: quadríceps, gastrocnêmio e isquiotibiais. Esses artigos 

demonstraram variação em relação aos parâmetros utilizados. Os autores, também, dão 

diferentes denominações à técnica aplicada, baseando-se nas freqüências utilizadas. Estas 

podem ser chamadas de baixa-frequência quando abaixo de 10 Hz, eletroestimulação 

funcional se a freqüência encontra-se entre 10 Hz e 25 Hz, ou então neuroestimulação, que 

pode alcançar 50 Hz.
5,7,9-11,24-29.

 

A EE é uma técnica que está sendo recentemente aplicada em indivíduos com IC, 

no intuito de reverter alterações periféricas causadas por essa síndrome. Alguns estudos 

relatam melhora da capacidade funcional do paciente, pela EE atuar positivamente na 

musculatura periférica, aumentando sua resistência à fadiga, e na circulação.
30,25,8

 Em 

pequenos estudos realizados em pacientes com IC foi mostrado que a EE neuromuscular pode 

promover mudanças benéficas no desempenho e trofismo muscular, reverter alterações 

prejudiciais ao músculo esquelético, melhorar a capacidade de exercício, qualidade de vida e 

diminuir a morbidade.
27 

 

A EE é usada principalmente em pessoas mais debilitadas, que não são capazes de 

se submeterem à reabilitação cardíaca tradicional, pelo treinamento aeróbico e resistência 

muscular. Por estas razões, o objetivo deste estudo foi uma revisão da literatura quanto aos 

efeitos da EE em indivíduos com IC, uma modalidade de tratamento crescente na prática 

clínica. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Este estudo trata-se de uma revisão sistemática da literatura, realizada entre maio 

de 2010 e maio de 2011, no qual foi feita uma revisão de estudos publicados sobre os efeitos 

da EE periférica em indivíduos com IC. 

As buscas foram realizadas nas bases de dados informatizadas MEDLINE 

(acessado pelo Pubmed), Physiotherapy Evidence Database (PEDro), SciELO, Biblioteca 

Cochrane e LILACS, por meio dos descritores: insuficiência cardíaca e eletroestimulação ou 

estimulação elétrica neuromuscular ou mioestimulação elétrica; heart failure and electrical 

stimulation or neuromuscular electrical stimulation or electrical myostimulation. 
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A seleção dos artigos foi feita através da leitura dos títulos e resumos, de acordo 

com os critérios de inclusão e exclusão que serão descritos adiante. Todos os resumos que não 

forneceram informações suficientes sobre os critérios de inclusão e exclusão foram 

selecionados para avaliação de texto completo. Na etapa de texto completo, dois revisores, 

independentemente, avaliaram os artigos completos e fez sua escolha de acordo com os 

critérios de elegibilidade. Desentendimentos entre os revisores foram resolvidos por consenso.  

Revisões sistemáticas e meta-análises foram utilizadas para auxiliar na redação do 

trabalho. Além disso, lista de referências e citações de artigos originais foram pesquisadas 

para identificar artigos adicionais que continham informações sobre o tópico de interesse. 

 

2.1 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

 

A busca limitou-se a estudos em humanos com idade a partir de 19 anos, incluiu 

ensaios clínicos, meta-análises, ensaios controlados randomizados, revisões e estudos 

comparativos; limitando o campo de pesquisa a títulos e resumos. Foram selecionados estudos 

que abordaram a EE periférica como forma de tratamento em pacientes com IC publicados em 

inglês, espanhol ou português, de 2001 a 2011. Foram incluídos estudos que compararam EE 

e treinamento aeróbico convencional ou controle que utilizava o mesmo regime do grupo EE, 

exceto estudos em que a intensidade da estimulação não provocou contrações visíveis ou 

palpáveis. 

 

2.1 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

 

Foram excluídos estudos que abordavam pacientes que apresentavam outras 

patologias além da IC, pacientes em uso de marcapasso, EE aplicada em partes do corpo além 

dos membros. Editoriais, opiniões, relatos de casos e resumos de congressos não foram 

incluídos. 
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3 RESULTADOS 

 

A busca inicial levou a identificação de 105 estudos, que foram considerados 

potencialmente relevantes a partir da delimitação da pesquisa pelos critérios de inclusão. A 

partir da leitura de títulos e resumos, 94 estudos foram excluídos devido a população 

estudada, intervenção utilizada, títulos repetidos e/ou desenho do estudo, de acordo com os 

critérios de elegibilidade. Onze artigos foram analisados em detalhe, sendo uma meta-análise 

e um estudo incluindo pacientes com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC). Por fim, 

nove estudos foram selecionados para o presente trabalho. A Figura 1 mostra o diagrama de 

fluxo de estudos desta revisão. 

 

Figura 1 - Diagrama de fluxo dos estudos incluídos na revisão. 
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Os nove estudos incluídos tinham um total de 285 pacientes. As tabelas 1, 2 e 3 

resumem as características destes estudos. Três ensaios
5,9,11

 comparando a EE com grupo 

controle (n total 86, n grupo EE=51), cinco
4,6,7,8,10,12

 comparando EE com treino aeróbico 

convencional (TC) (n total=168, n grupo EE=83), sendo que um
10

 destes subdivide os grupos 

principais de acordo com a capacidade de exercício, e outro
12

 que compara EE de acordo com 

a classe funcional na New York Heart Association (NYHA). Todos os pacientes estavam em 

terapia medicamentosa otimizada para IC antes da inclusão, que incluía betabloqueadores, 

inibidores de angiotensina e uso de diuréticos. 

 

Tabela 1 – EE versus Treinamento convencional. 

Estudo/Ano 

 

Pacientes 

(n) 

Idade 

(média ± 

DP) 

NYHA 

II-III-IV 

Parâmetros 

 

Harris et al(4) 

/2003 

 

46 

(17H/5M; 
21H/3M) 

 

63±10/ 

61.8±10.8 

 

17-5-0; 

18-6-0 
 

EE = músculo quadriceps e gastrocnêmio de ambas as 

pernas; F = 25Hz; TON =5 s; TOFF = 5 s; 30 min/dia, 

5 dias/sem, durante 6 sem;  
TC  =30 min/dia, 5 dias/sem durante 6 sem; 70% da 

FC Max 

 

Eicher et al(6) 

/ 2004 

 

 

24 

(19H/5M) 

 

54 ±9* 

 

4-20-0* 

EE= músculo quadríceps tríceps surais bilaterais; F = 

10Hz; TON = 20 s; TOFF = 20 s;  60 min/dia, durante 

25 dias; 

 TC = 20 min/dia, durante 25 dias; 60–80% da FC 

máx. 

 

Deley et al(7) 

/2005 

 

 

24 (9H/3M; 

11H/1M) 

 

56 ±8/57 

±6 

 

9-3-0; 9-

3-0 

 

EE = músculo quadriceps e tríceps sural de ambas as 

pernas;  F = 10Hz; pulse= 200 ms; TON= 12 s; TOFF 

= 8 s; 60 min/dia; 5 dias/sem durante 5 sem; 

 TC = 60 min/dia, 5 dias/sem durante 5 sem; 60–70% 

da FC Max 

 

Dobsak et 
al(8) 

/2006 

 

 

30 
(23H/7M)* 

 

56 ±6* 

 

22-8-0* 

EE = músculo quadríceps e tríceps surais de ambas as 

pernas; F = 10Hz; pulso = 200 ms; TON= 20 s; TOFF 
=20 s; 60min/dia, 7 dias/sem durante 8 sem;  

TC = 40 min/dia, 3 dias/sem durante 8 sem; a carga de 

trabalho foi ajustada individualmente ao nível do 

limiar anaeróbio determinado pelo TEE; 

 

 

Deley et al(10) 

/2008 

 

 

44 

(16H/6M; 

19H/3M)  

 

 

55 ±10/ 

56 ±7 

 

 

9-12-1/ 

11-11-0 

 

EE = músculo quadriceps e tríceps surais; F = 10Hz; 

pulse = 0.2 ms; TON= 12 s; TOFF= 8 s; 60 min per 

day, 5 days per week, 5 weeks;  

TC = 60 min/dia, 5 dias/sem durante 5 sem; a carga de 

trabalho foi ajustada individualmente de acordo com a 

FC no limiar ventilatório, determinado pelo TEE; 

 

* Ensaios clínicos que não reportaram separadamente a idade média ± DP, o número de 

pacientes do sexo masculino e feminino ou classe funcional para EE versus Treinamento 

convencional, EE versus Grupo Controle e EE NYHA II versus EE NYHA III/IV. 
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Tabela 2 - EE versus Grupo Controle (GC). 

Estudo/Ano 

 

Pacientes 

(n) 

Idade 

(média ± 
DP) 

NYHA 

II-III-IV 

Parâmetros 

 

Nuhr et al(5) / 

2004 

 

32 

(14H/1M; 

14H/3M) 

 

 

53 ± 7/ 53 

± 13 

 

5-8- 2/        

2- 13-2 

EE = extensores do joelho e isquiotibiais bilaterais; F= 

15Hz; pulso = 0,5 ms; TON = 2 s; TOFF = 4 s, 

intensidade = 25-30% da MVC; 240min/dia, por 10 

sem (7 dias / sem);  

GC = mesmo protocolo do GEE, exceto pela 

intensidade de estímulo que não produz contração 

visível ou palpável; 

 

 

Karavidas et 

al(9)/ 2006 

 

24 

(14H/2M; 

7H/1M) 

 

57 ± 15 \ 

64 ± 8 

 

12-4-0 \ 

6-2-0 

 

EE = músculo quadríceps e gastrocnêmio bilaterais; F 

= 25Hz; TON = 5 s; TOFF = 5 s; 30 min por dia, 5 

dias/ sem durante 6 sem; 
GC = mesmo protocolo do GEE, exceto pela 

intensidade de estímulo que não levam à contração 

visível ou palpável 

 

 

Karavidas et 

al(11)/2008 

 

  

30 (n = 20/ 

n =10) 

(24H/6M)a 

  

 

 

62±12/ 

64±8 

 

75-25-0 

%/ 80-20-

0 % 

 

EE = músculo quadríceps e gastrocnêmio bilaterais; F 

= 25 Hz; TON = 5s; TOFF = 5s; 30min/dia, 5dias/sem, 

durante 6 sem; contração visível sem movimento. 

GC =  mesmo protocolo acima, exceto pela freqüência 

usada; F = 5Hz; sem contração visível ou palpável. 

 

Tabela 3 - Eletroestimulação NYHA II versus Eletroestimulação NYHA III/IV. 

Estudo/Ano 

 

Pacientes 

(n) 

Idade 

(média ± 

DP) 

NYHA 

II-III-IV 

Parâmetros 

Karavidas et 

al(12) / 

2010 

31 

(14H/4M; 

11H/2M) 
 

64±7 / 

61±13 

___ EE (NYHA II) e EE (NYHA III/IV)  = Músculos 

quadríceps e gastrocnêmio bilaterais; F = 25Hz; TON 

= 5 s; TOFF = 5 s;  30min/dia, 5dias/sem, durante 
6sem; Intensidade de contração muscular visível sem 

movimento articular; Participantes foram convidados 

para continuar o programa por mais 3 meses 

 

Teste de Caminhada de 6 minutos (TC6 min): 

 

Grupo Eletroestimulação (GEE) vs Grupo Treinamento Convencional (GTC): 

Dobsak et al
8
 acharam um aumento significativo para o GEE de 398±105 m para 

435±112m (p<0,05), e no GTC de 425±118m para 483±120m (p<0,03). Não houve diferença 

significativa entre os dois grupos. Harris et al
4
 acharam uma média percentual de aumento de 

10,3% (Intervalo de Confiança=95%, 6,59-14,1) para o GTC e 9,52% (Intervalo de 

Confiança=95%, 5,92-13,1) para o GEE, assim como Deley et al 
7
 que encontraram melhoras 

significativas para os dois grupos: +11,9%, p< 0,01 no GEE e +15,3%, p<0,001 no GTC. 
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Deley e colaboradores 
10

 também observaram uma melhora significativa de 13,8% no GEE e 

16,5% no GTC, p<0,001. Eicher et al 
6
 encontraram resultados diferenciados com uma 

melhora maior no GEE (+72 m) do que no GTC (+29 m). 

 

Grupo Eletroestimulação (GEE) vs Grupo Controle (GC): 

Nuhr et al 
5
 encontraram um aumento significativo para a distância percorrida no 

TC6min. No GEE acharam 227±138m e 299±137m (p <0,001), antes e depois da intervenção, 

respectivamente. Para o GC os valores encontrados foram de 237±132m para 243±145m, esta 

diferença não foi considerada significativa. A diferença entre os dois grupos foi significativa 

(p< 0,05), após a intervenção. Karavidas e colaboradores
9
 encontraram um aumento 

significativo para a distância percorrida de 454±85 para 487±91 (p< 0,003) no GEE e de 

452±71  para 454±79 (p<0,621) para o GC. Karavidas et al
11

 encontraram melhora 

significativa para o GEE (F estatística=19,413, p< 0,001). 

 

Eletroestimulação NYHA II vs Eletroestimulação NYHA III/IV: 

Karavidas et al 
12

 encontraram melhoras significativas no TC6min para ambos os 

grupos tratados (p< 0,001). Esta melhora foi significativamente maior nos pacientes NYHA 

III e IV do que nos pacientes NYHA II (F=315.342, p<0,001 e F=79.818, p<0,001, 

respectivamente). 

 

Duração do teste ergométrico (TEE):  

 

Grupo Eletroestimulação (GEE) vs Grupo Treinamento Convencional (GTC): 

 Harris et al
4
 observaram um aumento percentual médio de 33,0% (Intervalo de 

Confiança=95% 10,8-55,3) para o GTC e 14,1% (Intervalo de Confiança=95% 3,34-24,8) 

para o GEE. Dobsak et al
8
 encontraram um aumento significativo da duração do TEE após 8 

semanas de treinamento no GEE de 488±45 segundos para 568±120 segundos, p<0,05, e 

também no GTC de 510±90 segundos para 611±112 segundos, p<0,03. Ao contrário dos 

resultados destes dois estudos, Eicher et al
6
 não observaram melhora estatisticamente 

significativa para o GEE (+31s), apenas para o GTC (+82s). 
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Consumo máximo de oxigênio (VO2 máx): 

 

Grupo Eletroestimulação (GEE) vs Grupo Treinamento Convencional (GTC): 

Harris et al
4
 ao compararem a EE com o TC encontraram uma média percentual 

de aumento no VO2 máx de 5,5% (Intervalo de Confiança=95% - 1,48 a 12,5) para o GTC e 

2,97% (IC=95% - 4,32 a 10,2) para o GEE. No entanto, este aumento não foi considerado 

significativo para ambos os grupos. Ao contrário, Deley et al
7
 observaram um aumento 

significativo no VO2 máx de 8,2%, após a EE (p=0,05) e de 21,8% após o TC (p<0,01). 

Deley et al
10

 encontraram melhora significativa no VO2 máx de 12,2% após a EE (p<0,001) e 

16,8% após o TC (p<0,001).  

Dobsak et al
8
 observaram resultados semelhantes. O VO2 máx no GEE melhorou 

de 17,5±4.4 mL/kg/min para 18,3±4,2 mL/kg/min (p<0,05), e no GTC de 18,1±3,9 

mL/kg/min para 19,3±4,1 mL/kg/min (p<0,01). Eicher et al
6
 também observaram melhoras 

significativas para ambos os grupos de EE (+6%) e TC (+8%), a diferença entre os grupos não 

foi estatisticamente considerável. 

 

 Grupo Eletroestimulação (GEE) vs Grupo Controle (GC): 

Nuhr et al
5
 compararam a EE com o GC e encontraram um aumento significativo 

no VO2 máx de 21% (p<0,001) para o GEE e uma redução de 6% no GC (p<0,05). 

 

O consumo de oxigênio no limiar anaeróbio (VO2 LAN): 

 

Grupo Eletroestimulação (GEE) vs Grupo Treinamento Convencional (GTC): 

Dobsak et al
8
 encontraram um aumento significativamente maior no GTC (de 

11,1±3,8 mL/kg/min para 13,6±3,9 ml/kg/min, p<0,01); no GEE também houve um aumento 

do VO2  no limiar anaeróbio, no entanto, este não foi estatisticamente significativo (11,3±3,1 

mL/kg/min para 12,1±3,5 mL/kg/min). Eicher et al
6
 não consideraram a melhora obtida em 

tal parâmetro como sendo significativa para o GEE (+10%), apenas para o GTC (+19%). A 

diferença entre os grupos foi considerada significativa. 

 

Grupo Eletroestimulação (GEE) vs Grupo Controle (GC): 

Nuhr et al
5
 ao compararem a EE com o GC e encontraram um aumento 

significativo para o VO2 no limiar anaeróbio apenas para o GEE (p<0,01), os valores para o 

GC permaneceram inalterados. 
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Pico de carga de trabalho (CT máx): 

 

Grupo Eletroestimulação vs Grupo Treinamento Convencional: 

   Deley et al
7
 acharam uma aumento significativo para ambos os protocolos 

(+10,8% após a EE, p<0,05 e +19,7% após o TC, p<0,01). Após 8 semanas de EE, Dobsak et 

al
8
 encontraram um aumento significativo dos valores de pico de CT no GEE de 84,3±15,2 

CT para 95,9±9,8 CT, p<0,05), este parâmetro também foi significativamente maior no GTC 

de 91,2±13.4 CT para 112,9±10,8 CT (p<0,01). 

 

Grupo Eletroestimulação vs Grupo Controle: 

Nuhr et al
5
 encontraram um aumento significativo na carga máx apenas para o 

GEE (p<0,05).   

 

Eficiência média de trabalho (VO2/CT): 

 

Grupo Eletroestimulação (GEE) vs Grupo Treinamento Convencional (GTC): 

A eficiência média de trabalho melhorou após a EE, como demonstrada pela 

diminuição da inclinação da relação VO2/CT (-21,5%, p<0,05). Deley et al
7
 não encontraram 

alterações significativas para este parâmetro após o TC (-0,5%, p=0,3). Deley et al
10

 acharam 

uma diminuição da inclinação da relação VO2/CT após a EE de -18,5% (p<0,05). Este 

parâmetro não foi significativamente modificado pelo TC (-3,4%, p=0,9). 

 

Isoformas das Cadeias Pesadas de Miosina: 

 

Grupo Eletroestimulação (GEE) vs Grupo Controle (GC): 

Nuhr e colaboradores
5
, ao analisarem as isoformas das cadeias pesadas de 

miosina, encontraram uma diferença significativa entre os grupos para MHC I e MHC II d / x 

(p<0,05). Houve um aumento significativo na concentração relativa de MHC I (28,3±7,7% 

para 33,8±5,8%, p<0,01) e uma diminuição significativa da MHC IId/x (31,2±8,3% para 

25,1±6,2%, p<0,01 ) no GEE. A concentração relativa de MHC IIa ficou inalterada (40,4±4% 

para 40,4±5,7%). Não foram registradas diferenças entre o padrão de isoforma MHC no GC 

antes e após a intervenção. 
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Atividades Enzimáticas: 

 

Grupo Eletroestimulação (GEE) vs Grupo Controle(GC): 

Os níveis de atividade da citrato sintase (CS) e desidrogenase 

glyceraldehydephosphate (GAPDH), enzimas marcadoras do ciclo do ácido cítrico e glicólise, 

respectivamente, foram analisadas por Nuhr et al
5
, apresentando uma melhora no GEE. A 

atividade da CS aumentou (de 3,3±0,9 a 4,3±0,8 wt gw/U, p<0,05), enquanto a atividade da 

GAPDH diminuiu (de 277±56-236±51 wt gw/U, p<0,05). Nos controles, tanto CS (3,4±0,7 vs 

3,1±0,7) e GAPDH (277±51 vs 289±47) não foram significativamente alterados pelo GC.  

 

Força Muscular máxima isométrica de Quadríceps (FM máx): 

 

Grupo Eletroestimulação (GEE) vs Grupo Treinamento Convencional (GTC): 

A média percentual de aumento na força máxima de quadríceps analisada por 

Harris e colaboradores
4
 foi de 11,9% (IC = 95%/6,67-17,0) para o GTC e 15,3% 

(IC=95%/4,50-26,1) para o GEE. Deley et al
7
 encontraram um aumento da FM máx de 9,9 e 

10,6% para o membro inferior esquerdo, após a EE e o TC, respectivamente (p<0,05) e de 9,5 

e 12% para o membro inferior direito (p<0,05), respectivamente.  

 

Marcadores inflamatórios, neuro-hormonais e moléculas de adesão: 

 

Grupo Eletroestimulação (GEE) vs Grupo Controle (GC): 

Karavidas et al
9
, ao analisarem os marcadores inflamatórios, neuro-hormonais e 

moléculas de adesão encontraram melhora significativa após a EE para as citocinas 

circulantes como o TNF-a e a razão entre IL-10/TNF-a a favor da ação anti-inflamatória, ao 

passo que no GC permaneceram inalterados (tabela 4). Reduções significativas na circulação 

de moléculas de adesão celular solúveis ICAM-1 e VCAM-1 também foram encontrados 

somente no GEE, indicando uma modulação induzida pela EE que beneficia as interações 

celulares dos monócitos endoteliais na ICC. 
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Tabela 4 - Mudanças dos marcadores inflamatórios e neuro-hormonais e moléculas de adesão 

antes e depois do treinamento nos dois grupos observadas no estudo de Karavidas et al.
9 
 

___________________________________________________________________________ 

                                     GEE (n= 16)                     GC (n=8)                        Valores p 

                                     (média ± DP)                 (média ± DP)                 entre os grupos 

TNF-α (pg/ml)                                         

Antes                              7.75± 1.97                     7.74 ± 2.07                           0.972 

Depois                            6.39± 1.50                     7.90 ± 1.98 

Valores de p de                0.007                             0.624 

cada grupo 

 

IL-6 (pg/ml) 

Antes                            5.64± 1.25                       8.23 ± 3.03                          0.045 

Depois                          5.46± 1.20                       8.41 ± 3.20 

Valores de p de              0.554                               0.799 

cada grupo 

 

sICAM-1 (ng/ml) 

Antes                            316.6 ± 63.4                    287.9 ± 70.9                        0.238 

Depois                          267.2± 67.3                     293.6 ± 68.1 

Valores de p de              0.028                               0.161 

cada grupo 

 

sVCAM-1 (ng/ml) 

Antes                             751.6 ± 104.0                 830.9 ± 117.0                       0.104 

Depois                           653.5 ± 70.9                   826.9 ± 109.9 

Valores de p de               0.019                              0.778 

cada grupo 

 

IL-10 (pg/ml) 

Antes                             6.02 ± 1.73                      4.99 ± 1.66                           0.185 

Depois                           6.64± 1.23                      4.77 ± 1.58 

Valores de p de               0.098                              0.065 

cada grupo 

___________________________________________________________________________ 

IL, interleucina; sICAM, molécula de adesão intercelular solúvel; sVCAM, molécula de 

adesão celular vascular solúvel; TNF-α, fator de necrose tumoral; GEE, grupo de 

eletroestimulação; GC, grupo controle. 

 

Karavidas e colaboradores
11

 encontraram uma tendência à melhora dos níveis 

plasmáticos do peptídeo natriurético B (BNP) no grupo de EE (F=4,252, p=0,053). Karavidas 

et al
12

 analisaram os níveis de BNP plasmático e encontraram melhora significativa para 

ambos os grupos tratados (p<0,001). Estas alterações foram significativamente maiores nos 

pacientes NYHA III e IV em comparação com os NYHA II (F=315.342, p<0,001 e F=79.818, 

p<0,001, respectivamente). 
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Função Endotelial: 

 

Grupo Eletroestimulação (GEE) vs Grupo Controle (GC): 

Karavidas e colaboradores
9
 analisaram o diâmetro basal e o diâmetro na hiperemia 

reativa da artéria braquial que não se diferiram entre os dois grupos antes da EE. Após o 

treinamento, o GEE mostrou vasodilatação significativa da artéria braquial em condições de 

repouso (p=0,001) e um aumento significativo do diâmetro da artéria braquial na hiperemia 

reativa (p=0,001). Portanto, a dilatação mediada pelo fluxo (FMD, medida pelo doppler) foi 

significativamente aumentada de 5,72±2,9% para 7,64±2,9% após a EE (p=0,01). No GC, o 

diâmetro basal da artéria braquial e o diâmetro da artéria braquial na hiperemia reativa não 

foram alteradas (ambos p=não significativo), após a EE. A FMD também permaneceu 

inalterada (5,73±2,18% para 5,77±2,44%, p>0,05). O diâmetro da artéria braquial após a 

nitroglicerina não diferiu entre o GEE e GC (p>0,05). A vasodilatação induzida pela 

nitroglicerina foi de 12,07±6,08% para o GEE e 14,3±6% para o GC (p=não significativo). 

 

Eletroestimulação NYHA II vs Eletroestimulação NYHA III/IV: 

Karavidas et al
12

 encontraram melhora significativa para os valores da FMD após 

a EE nos pacientes NYHA II e NYHA III/IV (p=0.037 e p<0,001, respectivamente), enquanto 

que a EE induziu uma melhora maior para estes valores no grupo composto pelos pacientes 

NYHA III-IV do que o grupo NYHA II (F=9.517, P=0,004). 

 

Velocidade do Fluxo da Artéria Femoral Comum: 

 

Grupo Eletroestimulação (GEE) vs Grupo Treinamento Convencional (GC): 

        Eicher et al 
6
 ao avaliarem o Doppler do fluxo da artéria femoral comum 

encontraram uma melhora na capacidade vasodilatadora (diferença entre a velocidade do 

fluxo em repouso e pós-exercício) em ambos os grupos (Velocidade do fluxo sanguíneo pré-

exercício no grupo EE =  29.09 cm.s
-1

 e pós-exercício = 41.25; p < 0.01 e Velocidade do fluxo 

sanguíneo pré-exercício no grupo TC =  21.52 cm.s
-1

 e pós-exercício = 30.23; p = não 

significativo), após a reabilitação, mas a significância estatística foi alcançada apenas no 

grupo da EE. 
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Escore de qualidade de vida: 

Grupo Eletroestimulação (GEE) vs Grupo Treinamento Convencional (GTC): 

De acordo com o Minnesota Living with Heart Failure Questionnaire, Harris et al
4
 

encontraram uma alteração média percentual no escore de qualidade de vida de 2,47% 

(IC=95% 28,8 a 33,8) para o GTC e -2,8% (IC 95% 28,5 a 22,8) para o GEE. Dobsak e 

colaboradores
8
, de acordo com o mesmo instrumento de avaliação, encontraram melhora 

significativa para o GTC (41,4±5,3 para 27,3±6,3, p<0,03), enquanto houve apenas uma 

ligeira melhora no GEE (39,6±2,9 para 31,4±4,8). 

 

Grupo Eletroestimulação (GEE) vs Grupo Controle (GC): 

Nuhr e colaboradores
5
 ao avaliarem a QV, de acordo com o Minnesota Living 

with Heart Failure Questionnaire, o escore inicial para o GEE foi de 63±23 e 63±19 no GC. 

Após a intervenção, o escore do GEE foi reduzido significativamente para 53±20, p<0,001, 

enquanto os do GC permaneceram inalterados (66±22), este aumento não foi considerado 

significativo. De acordo com o escore do Minnesota, Karavidas et al
9
 acharam uma 

diminuição significativa de 24.5±7.4 para 20.0±7.6 (p<0,013) no GEE e 26.5±7.3 para 

26.8±5.9 (p<0,674) no GC. Karavidas et al
11

 acharam uma melhora significativa para o escore 

de qualidade de vida Kansas City Cardiomiopathy Questionnaire funcional (F=76,666, 

p<0,001).  

 

Eletroestimulação NYHA II vs Eletroestimulação NYHA III/IV:  

Karavidas et al
12

 encontraram melhora significativa na pontuação do Kansas City 

Cardiomyopatia Questionnaire funcional (KCCQ) (p<0.001), Zung SDS (Escala auto-

avaliativa de depressão de Zung) (p<0,001), e BDI (Inventário de Depressão de Beck) 

(p<0.001) após a conclusão do protocolo de treinamento de ambos os grupos. A melhora da 

pontuação no KCCQ, na Zung SDS e no BDI foram significativamente maiores para os 

pacientes do grupo NYHA III e IV do que no grupo de pacientes NYHA II, (F=38.719, 

p<0,001; F=73.738, p<0,001; F=38.240, p<0,001), respectivamente. A EE induziu mudanças 

nos escores de QV que foram linearmente correlacionadas com as respectivas mudanças nas 

escalas de estresse emocional (Zung SDS e BDI).  
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4 DISCUSSÃO 

Programas de atividade física, seja aeróbico e/ou exercícios de força, são usados 

como tratamento complementar para pacientes com ICC. No entanto, estas intervenções são 

geralmente propostas apenas para pacientes com sintomas moderados da doença. Pacientes 

com ICC grave são muitas vezes excluídos deste tipo de atividade devido a sintomas 

exacerbados e dispnéia. O treinamento com EE, por conseguinte, tem sido proposto para 

pacientes com ICC grave, uma vez que permite estímulos intensos de exercício na 

musculatura periférica com esforço cardíaco mínimo.
10

 

O desempenho físico limitado destes pacientes podem não ser inteiramente devido 

a um comprometimento das funções cardíacas e pulmonares, mas também resultam de 

anormalidades das variáveis hemodinâmicas periféricas e/ou no metabolismo e estrutura do 

músculo esquelético, tais como a diminuição da densidade capilar, do conteúdo mitocondrial, 

redução da atividade das enzimas de oxidação do substrato terminal, e a síntese de ATP 

mitocondrial.
5
 Estas adaptações músculo-esqueléticas acarretarão o desenvolvimento da 

intolerância ao exercício e consequentemente a perda de funcionalidade e qualidade de vida.  

O tratamento medicamentoso e o treinamento físico aeróbico são bem 

recomendados, sendo os principais meios de ganho de funcionalidade e diminuição dos 

sintomas.
31,32 

Estudos clínicos randomizados têm demonstrado que o exercício pode aumentar 

a capacidade física de 15 a 25%, além de melhorar os sintomas e a percepção da qualidade de 

vida em pacientes estáveis NYHA II e III.
5
 No entanto, nem todos os pacientes aderem a um 

programa de treinamento aeróbico convencional. A segurança do treinamento físico para 

pacientes estáveis com IC, realizados em um ambiente supervisionado está bem estabelecida 

na literatura.
4
 

A literatura tem demonstrado que em pacientes com IC que não podem realizar 

formas convencionais de exercício físico, a EE pode ser uma alternativa ao treinamento 

aeróbio, já que proporciona efeitos benéficos semelhantes ao exercício ativo. Além disso, a 

EE parece ser menos desgastante para os pacientes com IC do que o treinamento físico e 

exige menor capacidade funcional basal para sua realização.
4
 Os mecanismos propostos pelos 

quais a EE proporciona benefícios envolvem melhorias na função periférica, incluindo 

alterações estruturais e ganho de capacidade oxidativa na musculatura esquelética. Um dos 

primeiros estudos que investigou tais efeitos foi conduzido por Harris el al 
4
 que comparou o 

treinamento convencional em bicicleta com a EE. Nesse estudo, o desempenho da EE teve 

efeitos semelhantes na capacidade funcional quando comparada ao do treinamento aeróbico 
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convencional como aumento da distância percorrida no TC6 min, do tempo de exercício em 

esteira, da força máxima de quadríceps e indice de fadiga.  

Apesar das limitações da maioria dos estudos que compararam os efeitos da 

Eletroestimulação vs Treinamento Convencional (5 artigos)
4,6,7,8,10

, Eletroestimulação vs 

Grupo Controle (3 artigos)
5,9,11

 ou Eletroestimulação NYHA II vs Eletroestimulação NYHA 

III/IV (1 artigo)
12

, resultados positivos têm sido encontrados na distância percorrida no TC6 

min 
4,5,6,7,8,9,10,11,12

, qualidade de vida 
4,5,8,9,11,12

, carga máx durante o teste ergométrico 
5,6,7,8

, 

VO2 máx 
5,6,7,10

, VO2 no limiar anaeróbio 
5,8

, força isométrica máx de quadríceps 
4,7

, índice 

de depressão 
11,12

, níveis plasmáticos do peptídeo natriurético tipo B 
5,11,12

, dentre outras 

alterações como na função endotelial 
9
 e mediadores inflamatórios, neuro-hormonais e 

moléculas de adesão 
9,12

.  

Três artigos selecionados compararam a EE com grupo controle 
5, 9, 11

. O 

tratamento com EE aumentou significativamente a distância percorrida no Teste de Caminha 

de 6 minutos (TC6 min), índices de qualidade de vida (QV) e carga máxima (CT máx) quando 

comparados ao grupo controle, além de mudanças na ativação inflamatória e disfunção 

endotelial.
9
 Dobsak et al

8
 encontraram melhora significativa em ambos os grupos EE e treino 

aeróbico tradicional na qualidade de vida, mas com maior significância no grupo de treino 

convencional. 

Karavidas et  al 
9
, usando um protocolo de estímulo similar ao de Harris et al

4
, ao 

compararem o grupo de EE com o controle, analisaram a presença de marcadores de ativação 

inflamatória e disfunção endotelial, umas das principais características da IC que contribuem 

para a progressão da síndrome através da promoção de ambas as disfunções cardíacas e 

vasculares periféricas. Programas de treinamento físico melhoram a função endotelial em 

pacientes com IC, modificando também beneficamente a expressão de citocinas pró-

inflamatórias tanto na circulação e nos músculos esqueléticos periféricos. O aumento da 

produção de citocinas pró-inflamatórias, como TNF-a e IL-6, induz a expressão de moléculas 

de adesão celular, tais como ICAM-1 e VCAM-1, que representam marcadores de ativação 

endotelial ou danos. O treinamento com a EE tem sido recentemente proposto como uma 

alternativa interessante para o treinamento convencional. Este foi o primeiro estudo a 

demonstrar que um programa de EE atenua a produção de mediadores inflamatórios 

cardiovasculares em pacientes com IC, melhorando também a vasodilatação periférica 

endotélio-dependente.  

Nuhr et al 
5
 usou um protocolo de estimulação mais intenso e observaram que a 

estimulação crônica de baixa freqüência do músculo causa um aumento significativo na carga 
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máxima, consumo de oxigênio no limiar anaeróbio e distância percorrida no teste de 

caminhada de 6 min. Estas adaptações benéficas se relacionam estreitamente com a melhora 

na capacidade oxidativa dos músculos periféricos de pacientes com IC. Também avaliaram os 

efeitos adicionais da EE através das análises bioquímicas que demonstraram as propriedades 

metabólicas e moleculares do músculo-alvo. Estes autores
5
 descreveram aumentos 

significativos na atividade da citrato sintase, um marcador mitocondrial, concomitante com a 

redução na atividade gliceraldeídofosfato desidrogenase, uma enzima de referência da 

glicólise anaeróbica no grupo EE comparado ao grupo controle. Comparando os mesmo 

grupos, também relataram alterações significativas na expressão da isoforma da miosina de 

cadeia pesada, com mudanças de fibras rápidas tipo II para fibras lentas tipo I no grupo EE.
5 

Em relação ao consumo máximo de oxigênio (VO2máx), ocorreu um aumento de 21% 

(p<0,001) após o treinamento com a EE e uma diminuição de 6% (p<0,05) no grupo 

controle.
5
  

Karavidas el al 
9
 não observaram aumento significativo no VO2 máx para ambos 

os grupos. Tal controvérsia pode ser explicada devido ao protocolo aplicado que apresentou 

um menor tempo diário e total de EE, e com uma freqüência maior (25Hz). Com uma 

frequência inferior a 20 Hz, o trabalho é mais direcionado para a endurance muscular (fibras 

do tipo I, mais resistentes à fadiga), diminuindo a fadiga muscular. 
33

 A estimulação nesta 

faixa de frequência promove um aumento da capacidade aeróbia oxidativa das fibras tipo I. 
5  

Ao contrário, Deley et al
7
 e Dobsak et al 

8 
compararam a EE com treinamento 

aeróbico na bicicleta e observaram um aumento do VO2máx em ambos os grupos, porém 

significativamente maior no grupo de treinamento aeróbico, quando comparados. 

Karaviadas et al 
11 

também demonstraram que a EE da musculatura periférica 

melhora a capacidade funcional e ativação neuro-hormonal em pacientes com ICC estável. 

Além disso, constataram pela primeira vez que estes efeitos benéficos estão intimamente 

associados com a melhora significativa da qualidade de vida dos pacientes e estresse 

emocional. Encontraram resultados positivos para os escores de qualidade de vida Kansas 

City Cardiomyopatia Questionnaire (KCCQ), depressão e níveis plasmáticos do peptídeo 

natriurético tipo B (BNP). Karavidas et al
12

, ao compararem o grupo EE (NYHA II) com o 

grupo de EE (NYHA III/IV), também analisaram os níveis plasmáticos do BNP e 

encontraram aumentos significativos para ambos os grupos, porem estes foram maiores para o 

grupo NYHA III/IV. A análise dos indices de qualidade de vida, depressão e níveis 

plasmáticos do BNP tem sido propostos como fatores preditivos sobre o prognóstico da 

doença.
11
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Cinco artigos selecionados compararam a EE com o treinamento aeróbico 

convencional. Os estudos não demonstraram grandes diferenças entre os grupos. Eicher et al 
6
 

descreveram um aumento significativo maior no grupo EE em relação a distância percorrida 

no TC6min e velocidade média do fluxo da artéria femoral comum tanto em repouso, quanto 

após quinze minutos de EE comparado ao grupo que realizou treino aeróbico convencional. 

Pode-se correlacionar este aumento da velocidade de fluxo da artéria femoral comum com 

melhoria na capacidade vasodilatadora periférica. A hipo-perfusão global e a hipóxia crônica 

na IC induz danos graduais na integridade funcional e metabólica do fortalecimento da massa 

muscular. Consequente à produção maciça de variedades de citocinas pró-inflamatórias que 

estimulam as vias apoptóticas levando à atrofia das fibras.
34

 

Deley et al
7,10 

investigaram a relação entre o consumo de oxigênio e carga de 

trabalho durante o teste ergoespirométrico.  Esta medida está associada à eficiência média de 

trabalho, que melhorou após a EE, como demonstrado pela diminuição da inclinação da 

relação VO2/carga de trabalho (-21,5%, p<0,05 em 2005; -18,5%, p<0,05 em 2008), 

comparado ao grupo de treinamento aeróbico convencional. 

Deley et al
10

 subdividiu cada grupo de intervenção (EE e treino aeróbico 

convencional) de acordo com a capacidade de exercício, considerando o valor de corte de 11 

ml/min/kg para o VO2 no limiar ventilatório (baixa capacidade <11ml/min/kg; média 

capacidade >11ml/min/kg). Os desfechos avaliados foram: VO2máx, VO2 no limiar 

ventilatório, relação VO2/carga de trabalho, freqüência cardíaca máxima, tempo médio de 

recuperação do VO2, VO2 após recuperação, TC6min. Considerando esses parâmetros em 

pacientes de média versus pacientes de baixa capacidade de exercício, sugere-se melhorias 

maiores em todos os parâmetros em pacientes de baixa capacidade de exercício em 

comparação com pacientes de capacidade média após EMS, e que depois do treino aeróbico 

convencional o VO2 máx, relação VO2/carga de trabalho e tempo médio de recuperação do VO2 

tiveram resultados positivos mais significativos em pacientes com capacidade média de 

exercício. A partir desses dados, pode-se sugerir que a EE é mais eficaz em pacientes com IC 

mais avançada. Isto é reforçado pela própria progressão da IC que leva a uma inatividade 

física e consequentemente a um descondicionamento muscular caracterizado por alterações a 

nível periférico, como atrofia muscular, alterações da composição de fibras, redução da 

densidade capilar.
35

 Assim, um método que melhore os fatores periféricos, como EE, parece 

ser de grande interesse e particularmente eficaz para melhorar a capacidade de exercício em 

pacientes com baixa tolerância ao esforço físico. 
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Aprofundando nas diferenças dos efeitos da EE em pacientes de diferentes 

estágios da IC, Karavidas et al 
12

 compararam EE entre pacientes NYHA II e NYHA III/IV. 

Eles avaliaram níveis plasmáticos de peptídeo natriurético do tipo B (preditivo de IC), TC6 

min, função endotelial, depressão, estresse emocional e qualidade de vida. Houve melhora 

significativa de todos os desfechos em ambos os grupos, mas o grupo NYHA III/IV obteve 

resultados significativamente melhores comparados ao grupo NYHA II. Esse ensaio reafirma 

que a EE é mais benéfica para pacientes mais graves, com capacidade funcional e física 

menores. 

De forma geral, os estudos mostraram-se com número amostral pequeno, pouco 

rigor metodológico e curto período de intervenção. Desta forma, sugere-se que novos ensaios 

clínicos randomizados nestes indivíduos sejam realizados para maiores comprovações sobre 

os efeitos da EE periférica em pacientes com ICC. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A EE periférica é potencialmente um método atraente de treinamento em 

pacientes com IC, pois pode ser realizado em domicílio, exige menos motivação para o seu 

uso e pode ser realizado por pacientes incapazes de realizar o treinamento físico 

convencional, devido aos seus sintomas de IC e outras co-morbidades. A EE promove 

melhorias no TC6min e qualidade de vida semelhantes ao treino aeróbico convencional; 

apresenta resultados significativos para as funções endoteliais, ação anti-inflamatória e carga 

máxima; em relação ao VO2máx os resultados são controversos, mas estudos recentes sugerem 

que maiores ganhos são adquiridos durante o treino aeróbico convencional. 

É importante ressaltar que a EE não substitui o treinamento aeróbico 

convencional, pois além deste apresentar ganhos mais significativos na capacidade funcional 

e física, é um método de treinamento que trabalha todo o corpo, causando efeitos periféricos e 

centrais. A EE “trabalha” apenas uma parte da massa muscular esquelética e sua atividade é 

bastante localizada. A partir dos estudos avaliados podemos sugerir que a EE seja indicada 

para pacientes com uma IC mais avançada (NYHA III/IV), incapazes de realizar o treino 

aeróbico convencional, apenas como uma forma de terapia de transição.  

Futuras investigações devem conter estudos mais detalhados, principalmente 

sobre as possíveis interações entre os parâmetros hemodinâmicos centrais e periféricos 

durante a aplicação da EE. Sugere-se que ensaios clínicos em grupos maiores de pacientes 

possam ser úteis antes da introdução plena da EE na reabilitação cardiovascular. 
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