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RESUMO 

Influência de diferentes frequências da EENM na geração de torque isométrico, fadiga e 

dor no músculo quadríceps femural 

André Pinto Souza Mendes; Beatriz Crespo; Camila Schio Andrade da Silva; Edimirson 

Rodrigues Rocha; Kleber Elias Ferraro; Nilo Henrique Colita; 

Renan Fernandes Ribeiro; Renata Monteiro Silva 

 

A estimulação elétrica neuromuscular (EENM) é um recurso frequentemente utilizado 

para aumento de força muscular tanto para músculos saudáveis como lesados. Diversos 

parâmetros de estimulação devem ser levados em consideração para a elaboração de um 

protocolo de tratamento, como frequência de estimulação, intensidade e duração do estímulo, 

tempo de recuperação, número e duração das sessões, duração do treinamento, músculo 

estimulado e população tratada. Ainda não está claro qual seria a melhor combinação de 

parâmetros de estimulação capaz de gerar torque máximo de maneira mais agradável. O 

objetivo deste estudo foi investigar a influência de diferentes frequências de EENM para 

ganho de força, observando a geração de torque, indução a fadiga e limiares de dor. 

Participaram deste estudo 20 sujeitos saudáveis do sexo masculino com idade entre 18 e 30 

anos com índice de massa corpórea entre 18,6 e 24,9 (peso saudável). Todos os voluntários 

foram submetidos a quatro protocolos de estimulação, sendo 2 minutos de contração, tempo de 

pulso de 0.5ms, frequências de 30, 50, 75 e 100Hz e com uma intensidade suficiente para 

atingir 50% da contração isométrica voluntária máxima, intensidade essa encontrada através 

de um protocolo utilizando a frequência de 50Hz e um tempo de pulso de 0,5ms. Todos os 

sujeitos tiveram o perimetro e o comprimento da coxa medidos antes do início do protocolo 

experimental e durante cada sessão os sujeitos através de uma escala visual analógica de 0-10, 

indicaram o seu nível de dor. Ao final do experimento foram feitas as análises dos dados e 

verificou-se diferença estatisticamente significante na queda do torque ao longo do tempo nas 

quatro frequências utilizadas, mostrou significância no fator tempo quando comparados 10 

momentos a cada 10 segundos, bem como na interação freq*tempo. Quando comparados os 

torques alcançados nas frequências de 30 a 100Hz, o teste não mostrou diferença 

estatisticamente significante, além disso um achado importante foi que o teste de correlação de 

Pearson mostrou que o torque gerado por cada indivíduo e o comprimento-perímetro da coxa 

estão correlacionados. Ao analisar a escala visual analógica de dor (EVA), não houve 

diferença estatística significante entre os sujeitos. Com base nos resultados obtidos, 

concluímos que a frequência de estimulação não influencia a promoção de dor nem a geração 

de torque durante EENM de alta intensidade e a geração de fadiga é diretamente proporcional 

a frequência de estimulação, ou seja, quanto maior a frequência, maior a indução a fadiga. 

 

 Palavras chave: Eletroestimulação, Fadiga, Torque, Quadríceps femural. 
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1. INTRODUÇÃO 

O músculo esquelético é o tipo de tecido muscular mais abundante do organismo 

humano e é considerado um “motor vivo” responsável por gerar movimento ao sistema 

esquelético bem como por proporcionar a postura do mesmo (Salter, 2001), ele é constituído 

basicamente por dois componentes principais, as células musculares (também chamadas fibras 

musculares ou miofibras) e o tecido conjuntivo (considerados também os vasos e nervos). As 

células musculares ao receberem o estímulo dos motoneurônios alfa (α) são responsáveis pelo 

encurtamento contrátil do músculo, enquanto que o tecido conjuntivo promove a união das 

células musculares individuais entre si e aos ossos, possibilitando a geração de trabalho 

(Powers e Howley, 2000b). Cada fibra muscular é composta de várias unidades pequenas 

denominadas miofibrilas, que estão agrupadas em feixes e seguem a extensão da fibra 

muscular. Cada uma dessas miofibrilas é composta por sarcômeros ligados em série, e cada 

sarcômero é constituído por um complexo de proteínas, entre as quais actina e miosina que são 

os elementos contráteis do músculo esquelético (Guyton e Hall, 2002c). A propriedade 

contrátil do músculo esquelético o possibilita encurtar-se, e então proporcionar movimento 

(contração isotônica), também o permite encurtar-se resistindo ao alongamento sem permitir 

movimento (contração isométrica), ou ainda permitir alongamento enquanto mantêm a tensão 

contrátil (contração excêntrica) (Salter, 2001).  

O mecanismo de contração da musculatura esquelética pode ocorrer graças a um 

comando voluntário controlado e coordenado pelo cérebro ou ainda involuntário induzido por 

um estímulo elétrico externo. De uma maneira ou de outra, estando à inervação periférica 

íntegra, a contração muscular se inicia com uma despolarização dos motoneurônios α (fibras 

nervosas eferentes) que dá origem a um potencial de ação ao desta fibra nervosa até a região 

denominada placa motora ou junção neuromuscular. Nesta região, há a liberação de 

acetilcolina na fenda sináptica e esta se liga aos receptores de acetilcolina localizados nas 

membranas das fibras musculares, desencadeando por sua vez uma despolarização e alteração 

do fluxo iônico das fibras musculares que resulta em uma contração (Guyton e Hall, 2002c). 

O conjunto das fibras musculares inervadas por uma única fibra nervosa motora 

constitui a chamada unidade motora (UM). No músculo esquelético existe uma região do 

ventre muscular em que há uma maior concentração de unidades motoras, esta região é 

altamente excitável e é denominada ponto motor (Guyton e Hall, 2002c). Nas contrações 

eletricamente eliciadas é importante a colocação dos eletrodos nos pontos motores dos 

músculos, pois a estimulação deste local promove uma melhor contração com uma menor 
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intensidade, o que pode tornar a estimulação elétrica mais agradável (Robinson e Mackler, 

2001c). 

  A força muscular é definida como a força máxima ou torque máximo gerado por um 

músculo ou grupo muscular em uma determinada velocidade (Robinson e Mackler, 2001c). A 

quantidade de força que pode ser gerada pelo sistema músculoesquelético depende da 

integridade dos elementos das unidades motoras e o seu fortalecimento é resultado de uma 

série de adaptações que ocorrem no sistema neuromuscular e energético da musculatura 

esquelética (Fox e Mathews, 1983b). Durante períodos de treinamento de força ocorre um 

aumento no recrutamento das UMs; ocorre um processo de hipertrofia muscular caracterizado 

por um aumento na área transversal de cada fibra muscular e também ocorre hiperplasia, que é 

o aumento no número de fibras musculares (Bacurau et al., 2001). O treinamento de força tem 

um impacto positivo, não só no músculo esquelético, mas também na excitação neuromotora, 

na integridade e na viabilidade do tecido conjuntivo, e também na sensação de bem-estar 

individual (Badillo e Ayestarán, 2001c). 

Além da cinesioterapia e da mecanoterapia, a fisioterapia conta com a estimulação 

elétrica neuromuscular (EENM) como um recurso adicional ao ganho de força muscular tanto 

para músculos saudáveis como lesados, mas principalmente para pacientes com perda de 

trofismo muscular por imobilismo ou lesões diretas ao sistema músculoesquelético, 

particularmente nos casos em que o paciente não consegue contrair voluntariamente de forma 

satisfatória devido à inibição reflexa comum após lesões (Hainaut e Duchateau, 1992). 

Segundo Cabric et al (1988), Portmann et al. (1991) e Martin et al.(1993) a eletroestimulação 

crônica utilizando média e alta frequência é capaz de produzir aumento na força muscular, na 

velocidade de contração (Karba et al., 1990), no torque concêntrico gerado em altas 

velocidades (Poumarat et al., 1992 e Maffiuletti et al., 2000), no torque excêntrico e na 

impulsão vertical (Maffiulletti et al., 2002).  

Para alcançar o objetivo de ganho de força muscular via EENM há inúmeros 

protocolos a serem desenvolvidos que podem variar desde o tipo de corrente, a frequência de 

estimulação, a intensidade, o tempo de pulso, a relação entre o tempo de estimulação, o tempo 

de descanso, o tamanho e colocação de eletrodos e a frequência das sessões (Hainaut e 

Duchateau, 1992; Robinson e Mackler, 2001c; Botter et al., 2009).  

As correntes usadas na eletroterapia clínica são de três tipos: contínua, alternada e 

pulsada. A corrente contínua consiste em um fluxo contínuo e unidirecional de partículas 

eletricamente carregadas, indicada quando se deseja promover no organismo efeitos iônicos. A 
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corrente alternada é usada em várias aplicações eletroterapêuticas e é caracterizada por um 

fluxo contínuo e bidirecional de partículas eletricamente carregadas. A corrente pulsada é 

definida como sendo um fluxo interrompido de partículas eletricamente carregadas que pode 

ser uni ou bidirecional, com várias indicações clínicas, dentre elas, para o ganho de força 

muscular (Robinson e Mackler, 2001c). Nos protocolos para ganho de força muscular usando 

a EENM normalmente se indica correntes pulsadas bidirecionais, ou seja, bifásicas apolares, 

para se evitar os efeitos iônicos gerados pelas correntes polarizadas. A forma do pulso mais 

indicada é a retangular (de subida rápida), para se evitar a acomodação do nervo ao pulso 

elétrico e a necessidade de se usar intensidades mais altas para se obter a mesma qualidade de 

contração (Robinson e Mackler, 2001c). 

A intensidade da corrente está diretamente relacionada à geração de força muscular. 

Intensidades de corrente que promovem uma força de contração de 40 a 70% da força de 

contração voluntária isométrica máxima do músculo promovem uma melhora significativa na 

força de contração voluntária após 6 a 10 sessões de EENM (Enoka, 2001). O tempo de 

duração do pulso normalmente usado nos protocolos para ganho de força muscular pode variar 

de 02 a 1ms, e sabe-se que tempos de pulso mais longos tornam a EENM mais desagradável 

mesmo com intensidades consideradas baixas (Robinson e Snyder-Mackler, 2001). Como para 

se obter ganho de força com a EENM é necessário o uso de intensidades altas, a preocupação 

de ser ajustar os parâmetros de estimulação de forma a produzir a melhor contração de forma 

mais agradável é muito importante para o sucesso do tratamento (Brasileiro, 2002). 

A frequência da corrente interfere na qualidade da contração, frequências menores que 

20Hz promovem contrações trêmulas, e frequências maiores que 20Hz promovem contrações 

lisas e tetânicas (Robinson e Mackler, 2001c). Com frequências mais baixas a capacidade de 

geração de força muscular é menor em relação ao uso de frequências maiores, por outro lado, 

a EENM com altas frequências induzem o músculo à fadiga mais rapidamente (Robinson e 

Mackler, 2001c). Em estudos de Binder-Macleod (1992); Kukulka (1992); Baker et al. (2000) 

a frequência de 35Hz foi a mais indicada para evitar fadiga  e segundo o estudo de Garret et al. 

1984, acima de 32 Hz não se observa aumento na tensão muscular gerada, mesmo aumentando 

a frequência do estímulo, entretanto segundo Martin et al. (1994); Pichon et al. (1995),  na 

eletroestimulação, os maiores torques são obtidos com frequências maiores que 50Hz. Um 

estudo feito por Edwards et al. (1977) utilizou frequência de 50Hz, e observaram torques 

superiores a 60% da CIVM e nas frequências de 10Hz o torque foi de 30 a 40% do observado 

na de 50Hz. Utilizando frequências de 2200Hz e 2500Hz modulada a 75Hz , observaram 
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torques superiores ao da CVM (Selkowitz, 1985 ; Dellito et al., 1989). Ainda não está claro 

qual seria a melhor combinação de parâmetros de estimulação capaz de gerar torque máximo 

de maneira mais agradável (Babault et al, 2001). 

Como é necessário o uso de altas frequências para gerar força, mas por outro lado, 

frequências mais altas induzem mais rapidamente à fadiga ainda não está claro qual frequência 

é a ideal para se obter o torque máximo com o menor grau de indução à fadiga. A 

possibilidade de contribuir para o desenvolvimento de técnicas terapêuticas baseadas em 

evidências motivou este estudo, que pretende investigar a influência de diferentes frequências 

utilizadas em protocolos de EENM para ganho de força na geração de torque durante 

contração isométrica do músculo quadríceps femural, bem como na indução à fadiga e no 

conforto da estimulação.  
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2. OBJETIVOS  

 

      2.1 Objetivo geral 

 

 Investigar parâmetros de estimulação elétrica neuromuscular para ganho de força 

muscular em indivíduos adultos jovens.  

 

      2.2 Objetivos específicos  

 

 Avaliar quatro frequências de estimulação elétrica utilizadas nos protocolos de EENM 

para ganho de força muscular e identificar entre elas qual é a ideal para gerar um torque 

máximo com menor indução à fadiga e maior conforto para o indivíduo.  
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3.  REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1 Sistema músculoesquelético 

 

Cerca de 40% a 50% do corpo são formados por músculos esqueléticos (Guyton e Hall, 

2002a), o músculo esquelético é o tipo de tecido muscular mais abundante do organismo 

humano e é considerado um “motor vivo” responsável por gerar movimento ao sistema 

esquelético bem como por proporcionar a postura do mesmo (Salter, 2001). O sistema 

músculoesquelético é o conjunto de músculos voluntários que, em sua maioria, se prendem aos 

ossos e que possuem a capacidade de mobilizá-los quando ocorre contração ou encurtamento 

de suas células (Junqueira e Carneiro, 2000; Tribodeau e Patton, 2002). 

Esse tipo de músculo é o mais abundante do organismo humano, sendo formado por 

células cilíndricas longas e multinucleadas, com estriações transversais, possuindo contração 

rápida e voluntária (Junqueira e Carneiro, 2000).  

O músculo esquelético é constituído principalmente por uma parte ativa contrátil, 

denominada ventre muscular (formado pelas fibras musculares ou miofibras), que produz 

movimento ao encurtar-se e é formado por feixes de células, ou fibras musculares estriadas, 

que são longas, cilíndricas e multinucleadas; e também por uma parte passiva de tecido 

conjuntivo (considerados também os vasos e nervos), dentre estes tecidos encontra-se a fáscia, 

que tem como função manter os músculos individuais no lugar e separados entre si. Além da 

fáscia, considera-se mais três camadas de tecido conjuntivo no músculo esquelético: perimísio, 

endomísio e epimísio (Powers e Howley, 2000b). Há também feixes de fibras colágenas que 

formam os tendões que transmitem a força de contração do ventre para o osso na qual está 

fixado (Junqueira e Carneiro, 2000; Tribodeau e Patton, 2002).  

O tecido conjuntivo mantém as fibras musculares unidas permitindo que a força gerada 

por um conjunto de fibras atue sobre o músculo inteiro e que seja transmitida aos tendões e 

ossos (Junqueira e Carneiro, 2000; Tribodeau e Patton, 2002).  

 

3.2 Fibra muscular 

 

A fibra muscular individual tem formato de um cilíndro fino e alongado, essas fibras 

musculares, uma bem próxima da outra, compõe o músculo esquelético (Junqueira e Carneiro, 

2000).  
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As fibras musculares contêm muitos feixes de filamentos, as miofibrilas, que são 

paralelas ao eixo maior da fibra muscular e apresentam dois tipos de estruturas filiformes: os 

miofilamentos grossos, compostos pela proteína miosina; e os miofilamentos finos, compostos 

principalmente pela proteína actina, uma proteína que atua junto às moléculas de tropomiosina 

e complexos de troponina (Junqueira e Carneiro, 2000; Tribodeau e Patton, 2002). 

A fibra muscular é envolta por uma membrana celular verdadeira (membrana 

plasmática), a qual é denominada sarcolema (Wilmore e Pollock ,1993; Powers e Howley, 

2000b). 

O sarcolema é um revestimento externo, constituído por uma fina camada de material 

polissacarídeo, que contém inúmeras e finas fibrilas colágenas (Guyton e Hall, 2002a). Em 

cada extremidade da fibra muscular, essa camada superficial do sarcolema, se funde com uma 

fibra tendinosa e por sua vez as fibras tendinosas juntam-se em feixes para formar os tendões 

dos músculos, que a seguir se inserem nos ossos (Wilmore e Pollock ,1993). 

O interior da célula muscular é formado por proteínas e plasma especializado 

denominado sarcoplasma. O sarcoplasma é a parte líquida da fibra muscular. É o local da 

obtenção de energia anaeróbia (glicólise), da síntese do glicogênio, da degradação do 

glicogênio e da síntese dos ácidos graxos (Guyton e Hall, 2002a).  

No sarcoplasma também está presente uma extensa rede de túbulos transversos 

(Túbulos T), estes túbulos por sua vez, terminam em extremidades denominadas vesículas 

externas ou cisternas localizadas no retículo sarcoplasmático. São interconectados quando 

passam entre as miofibrilas, permitindo que os impulsos nervosos recebidos pelo sarcolema 

sejam rapidamente transmitidos as miofibrilas (Fox e Mathews, 1983a). 

Uma rede longitudinal de túbulos, conhecida como retículo sarcoplasmático, também é 

encontrada no interior da fibra muscular. Esse retículo serve como local de armazenamento de 

cálcio, que é essencial para a contração muscular (Guyton e Hall, 2002a). 

 

3.3 Miofibrilas 

 

Cada fibra muscular é composta de várias unidades pequenas denominadas miofibrilas, 

que estão agrupadas em feixes e seguem a extensão da fibra muscular, ocupando a maior parte 

do seu volume. Cada uma dessas miofibrilas é composta por sarcômeros ligados em série, e 

cada sarcômero é constituído por um complexo de proteínas, entre as quais actina e miosina 

que são os elementos contráteis do músculo esquelético (Guyton e Hall, 2002a).  
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3.4 Filamentos de actina 

 

Os filamentos de actina são formados pela proteína muscular específica actina, pela 

proteína reguladora troponina e pela tropomiosina (Guyton e Hall, 2002a). 

A actina constitui-se de um polímero longo na forma de dupla hélice que é composta 

por duas cadeias de monômeros globulares torcidas uma sobre a outra. Cada monômero 

globular possui uma região que interage com a miosina (Junqueira e Carneiro, 2000).  

A tropomiosina é uma molécula longa e fina de cadeias polipeptídicas que se localiza 

ao longo do sulco existente entre os filamentos da dupla hélice da actina (Junqueira e 

Carneiro, 2000). 

A troponina é um complexo que possui afinidade com o cálcio e que se liga à 

tropomiosina, cobrindo os sítios ativos da actina, onde pode ocorrer a interação com a miosina 

(Junqueira e Carneiro, 2000; Tribodeau e Patton, 2002). 

A troponina e tropomiosina atuam em conjunto de maneira intrincada com os íons de 

cálcio para manter o relaxamento ou iniciar a ação de contração (Guyton e Hall, 2002a). Cada 

molécula de actina possui um sítio de ligação ativo, que serve como ponto de contato para com 

a cabeça da miosina (Mcardle, 1998a). 

 

3.5 Filamentos de miosina 

 

A molécula de miosina é grande, tem a forma de bastão e é formada por dois peptídeos 

enrolados em hélice. Numa de suas extremidades apresenta uma saliência globular ou cabeça 

que pode interagir com a actina (Junqueira e Carneiro, 2000). 

Cada filamento contém várias dessas cabeças, as quais formam protusões no filamento 

de miosina para formar as pontes cruzadas que interagem durante a ação muscular com sítios 

ativos especializados sobre os filamentos de actina. Essas projeções denominadas pontes 

cruzadas, são importantes no processo de contração (Wilmore e Pollock ,1993). 

Os filamentos de actina e miosina dispõem-se ordenadamente na fibra muscular de 

forma paralela em faixas claras e escuras, provocando a aparência estriada da musculatura 

esquelética (Mcardle, 1998a). Estes dois filamentos estão contidos entre um par de linhas 

chamadas linha Z (Junqueira e Carneiro, 2000).  
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3.6 Processo de contração muscular  

 

A maioria dos neurônios que inervam os músculos esqueléticos são de classificação 

alfa (α). O mecanismo de contração da musculatura esquelética pode ocorrer graças a um 

comando voluntário controlado e coordenado pelo cérebro ou ainda involuntário induzido por 

um estímulo elétrico externo. De uma maneira ou de outra, estando à inervação periférica 

íntegra, a contração muscular se inicia com uma despolarização dos motoneurônios α (fibras 

nervosas eferentes) que dá origem a um potencial de ação ao desta fibra nervosa até a região 

denominada placa motora ou junção neuromuscular. Nesta região, há a liberação de 

acetilcolina na fenda sináptica e esta se liga aos sítios receptores de acetilcolina localizados 

nas membranas das fibras musculares, este por sua vez, irá excitar a fibra muscular (Guyton e 

Hall, 2002b). 

Se uma quantidade suficiente de acetilcolina ligar-se aos receptores, será transmitida 

uma carga elétrica em toda a extensão da fibra muscular, resultando na abertura dos canais 

iônicos de sódio na membrana muscular permitindo que o sódio entre. Esse processo 

caracteriza a despolarização da membrana muscular, que acaba resultando na geração de um 

potencial de ação (Guyton e Hall, 2002b). 

Além da despolarização da membrana da fibra muscular, o impulso elétrico se 

propague através da fibra, promovendo a despolarização do sistema de túbulos T, 

desencadeando a liberação de cálcio pelas vesículas localizadas nos sacos laterais do retículo 

sarcoplasmático (Mcardle, 1998b). O cálcio liberado une-se aos filamentos de troponina - 

tropomiosina nos filamentos de actina (Guyton e Hall, 2002b). 

Quando a membrana do retículo sarcoplasmático é despolarizada abrem-se os canais de 

Ca²+ e há difusão passiva desses íons, que ao combinar-se com a troponina mudam a 

configuração espacial desta que, por sua vez, empurra a molécula de tropomiosina mais para 

dentro do sulco da hélice de actina, expondo os sítios ativos de ligação da actina (Junqueira e 

Carneiro, 2000).  

Ocorre a ativação de um componente enzimático do filamento de miosina (miosina 

ATPase), havendo a liberação da energia (ATP) armazenada na molécula de miosina. Essa 

energia liberada permite a translocação da ponte cruzada para um novo ângulo. A ponte 

formada entre a cabeça da miosina e a actina faz com que o ATP libere ADP, Pi (fosfato 

inorgânico) e energia. Ocorre uma deformação da miosina com aumento da curvatura de sua 

cabeça, que irá empurrar o filamento de actina, promovendo seu deslizamento sobre a miosina, 

o aumento da zona de sobreposição dos filamentos e o encurtamento das miofibrilas, 
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resultando na contração muscular (Junqueira e Carneiro, 2000). Esse ciclo de contração pode 

ser repetido enquanto houver cálcio livre e disponível para se ligar a troponina, e a possível 

degradação da ATP para fornecer energia. (Powers e Howley, 2000a). 

As pontes de actina-miosina se desfazem quando a miosina se une a uma nova 

molécula de ATP, determinando a volta da posição inicial dos miofilamentos. Ao cessar a 

despolarização, há o retorno por processo ativo (que consome energia) dos íons Ca²+, 

realizado pela membrana do retículo sarcoplasmático, interrompendo a atividade contrátil 

(Junqueira e Carneiro, 2000). 

 

3.7 Unidade motora 

 

O conjunto das fibras musculares inervadas por uma única fibra nervosa motora 

constitui a chamada unidade motora (UM). No músculo esquelético existe uma região do 

ventre muscular em que há uma maior concentração de unidades motoras. Esta região é 

altamente excitável e é denominada ponto motor (Guyton e Hall, 2002b). 

A quantidade de força que pode ser gerada pelo sistema musculoesquelético, depende 

da integridade dos elementos contráteis e não contráteis (endomísio, epimísio e perimísio) das 

UMs. Todas as fibras musculares inervadas pelo mesmo nervo motor se contraem e relaxam 

ao mesmo tempo, funcionando como uma unidade (Fox e Mathews, 1983b). Conclui-se assim, 

que o fato do músculo contrair-se ou relaxar-se depende do somatório de muitos impulsos 

recebidos pela UM em um determinado momento. A UM é ativada e as suas fibras motoras 

somente se contraem quando os impulsos excitatórios aferentes ultrapassam os impulsos 

inibitórios e o limiar é atingido. Se a estimulação for inferior a esse limiar, não ocorre a ação 

da fibra muscular (Fox e Mathews, 1983b). 

Em outros termos, um estímulo mínimo produz contração de cada fibra muscular 

exatamente como o faria um estímulo mais forte. Esse fenômeno é conhecido como lei do tudo 

ou nada (Fox e Mathews, 1983b). Se os estímulos são repetidos regularmente com uma 

frequência suficientemente alta, a somação das frequências continua até ocorrer fusão 

completa de cada movimento, resultando em uma contração. Nessas condições, diz-se que a 

unidade motora se encontra em tetânia (contrações sucessivas rápidas, que se fundem entre si), 

com a tensão sendo mantida num alto nível, enquanto os estímulos continuam até surgir à 

fadiga (estágio onde a força de contração atinge um máximo, de modo que qualquer aumento 

adicional da frequência não produz qualquer aumento da força contrátil) (Guyton e Hall, 

2002b). 
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3.8 Tipos de fibra muscular 

 

A maioria dos músculos esqueléticos contém uma mistura de todos os tipos de fibras, 

mas sempre havendo o predomínio de um tipo de fibra muscular. A existência dessa 

variabilidade entre as fibras ajuda a explicar de que modo as estruturas e as funções 

musculares se adaptam ao treinamento (Fox e Mathews, 1983a).  

Os tipos de fibras musculares podem ser classificados através de suas características 

histológicas, contráteis e metabólicas, em duas categorias principais: fibras do tipo I 

(denominadas fibras de contração lenta) e fibras do tipo II (denominadas fibras de contração 

rápida) (Mcardle, 1998a). 

 

3.9 Fibras do tipo I 

 

As denominadas fibras do tipo I (fibras de contração lenta ou fibras tônicas) são mais 

adequadas para contrações sustentadas ou repetitivas, que requerem tensão relativamente baixa 

(Junqueira e Carneiro, 2000), essas fibras caracterizam-se por serem resistentes à fadiga e bem 

apropriadas para o exercício aeróbico prolongado ou de resistência. Tais funções são bem 

sustentadas por um rico aporte sanguíneo e por uma grande quantidade de mitocôndrias 

combinada com altos níveis de mioglobina. Conferindo à fibra uma pigmentação vermelha 

característica (Mcardle, 1998a). 

 

3.10 Fibras do tipo II 

 

As fibras tipo II, são também denominadas de fibras de contração rápida ou fibras 

fásicas; podem ainda ser classificadas em vários subtipos (IIa - contração rápida resistente a 

fadiga e IIb - contração rápida e pouco resistente a fadiga) (Junqueira e Carneiro, 2000). Estas 

fibras são recrutadas em atividades que requerem desenvolvimento de ações rápidas e de altas 

tensões; atividades essas que podem vir a promover a hipertrofia muscular (Thibodeau e 

Patton, 2002a). Exibem um número reduzido de mitocôndrias, uma capacidade limitada de 

metabolismo aeróbio e pouca densidade de capilares (coloração branca). Todos estes fatores 

contribuem para que essas fibras sejam portadoras de uma baixa resistência à fadiga, quando 

comparadas com as fibras do tipo I (Junqueira e Carneiro, 2000). 
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3.11 Características gerais das fibras 

 

A maioria dos músculos são compostos por aproximadamente 50% de fibras tipo I, 

25% de fibras de tipo IIa e os 25% restantes são representados por fibras de IIb (Junqueira e 

Carneiro, 2000).  

A quantidade de cada tipo de fibra no músculo esquelético pode variar de acordo com 

cada pessoa hereditariamente, o que no desenvolvimento de uma prática esportiva 

determinaria o perfil de um indivíduo a um determinado esporte, mas ainda não foi possível 

mostrar que o treinamento de determinada atividade ajude a desenvolver mais ou menos 

aquele tipo de fibra. Sabe-se que uma pessoa comum tem de sua totalidade de fibras 

musculares no músculo quadríceps uma percentagem de fibras do Tipo II de 55% e do Tipo I 

de 45% (Guyton e Hall, 2002a). 

 

3.12 Tipos de ação muscular 

 

A propriedade contrátil do músculo esquelético possibilita a ativação isométrica que 

ocorre quando o músculo produz força sem uma mudança significativa no seu comprimento, 

ou seja, a posição articular permanece constante. A ativação pode ser também de forma 

concêntrica que ocorre quando o músculo produz uma força à medida que diminui de 

comprimento (contrai literalmente), ou ainda, a ativação excêntrica, esta acontece quando o 

músculo produz uma força enquanto está sendo alongado por forças externas, tais como a 

gravidade ou a ação de um grupo muscular antagonista (Mcardle et al.,1998c). 

O trabalho estático (isométrico) é mais econômico do que qualquer outro tipo de 

contração isotônica (concêntrica e excêntrica), mas é fatigante quando mantida por períodos 

longos. Este tipo de contração quando realizada contra resistência máxima fornece o método 

mais rápido para se obter a hipertrofia muscular, em um determinado ponto de amplitude 

(Bienfait, 1993). 

A velocidade de encurtamento presente em uma contração isométrica é zero. Nessa 

ação, as pontes cruzadas de miosina são formadas e recicladas, produzindo força, mas a força 

externa é muito grande para que os filamentos de miosina possam ser movidos. Eles 

permanecem em posição normal e, por essa razão, o encurtamento não pode ocorrer (Pollock e 

Wilmore, 2001a). 
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3.13 Intensidade de trabalho de força isométrica 

 

Definimos a intensidade de um exercício isométrico de um músculo com relação à 

força isométrica máxima desse músculo. Fallentin (1993) percebeu que em intensidades 

inferiores a 10% da força isométrica máxima, a contração pode ser mantida de modo quase 

indefinido (além de 02 horas). Em intensidades entre 10 a 20% o tempo de esgotamento oscila 

entre 7 minutos. e 110 minutos., respectivamente (Fallentin, 1993). Entre 30 a 60% da força 

isométrica máxima, o tempo de esgotamento oscila entre 40 segundos e 155 segundos. Por 

último, a 90% de intensidade o tempo de esgotamento é de aproximadamente 15 segundos. 

Esta relação intensidade-tempo de esgotamento não pode ser generalizada, mas pode variar em 

função do tipo de indivíduo, do músculo estudado e do ângulo da articulação (Sahlin, 1978; 

Maughan, 1986; Hakkinem, 1986; Kroghlund, 1993). 

Para intensidades abaixo de 20% da contração isométrica voluntária máxima, os vasos 

sanguíneos do músculo não sofrem obstrução pela pressão intramuscular (Sjogaard, 1988), e o 

indivíduo terá uma contração muito mais demorada. Nessas intensidades a produção de 

energia provém sobretudo dos processos aeróbicos (Maughan, 1986). Nesse tipo de contração, 

a frequência cardíaca e a tensão arterial são semelhantes aos valores de repouso (Fontana, 

1993). A necessidade de recrutar novas unidades motoras (seguindo o princípio do tamanho) 

faz no decorrer do tempo, aumentar a atividade elétrica integrada dos músculos que participam 

da contração (Fallentin, 1993). 

   

3.14 Trabalho de força 

 

A força muscular é definida como a força máxima ou torque máximo gerado por um 

músculo ou grupo muscular em uma determinada velocidade (Delitto et al., 2001c). 

A quantidade de força que pode ser gerada pelo sistema músculoesquelético depende 

da integridade dos elementos das unidades motoras e o seu fortalecimento é resultado de uma 

série de adaptações que ocorrem no sistema neuromuscular e energético da musculatura 

esquelética (Badillo e Ayestarán, 2006b).  

  No movimento muscular as fibras serão exigidas conforme a necessidade de mais ou 

menos força. Quanto mais força, mais unidades motoras serão recrutadas. Os músculos que 

desenvolvem a maior parte da força durante o movimento, são definidos como agonistas, 

tendo como auxiliares os músculos sinergistas e para balancear a força agem os músculos 

antagonistas, evitando assim uma hiperdistensão (Badillo e Ayestarán, 2006b).  
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Uma grande quantidade de trabalhos demonstra a importância da força e do 

treinamento de força, que além de promover o aumento da massa muscular, tem efetiva 

melhoria em várias capacidades funcionais do indivíduo (Pollock e Wilmore, 1993a.; 

American College of Sports Medicine - ACSM, 2002;). O treinamento de força tem um 

impacto positivo, não só no músculo esquelético, mas também na excitação neuromotora, na 

integridade e na viabilidade do tecido conjuntivo, e também na sensação de bem-estar 

individual (Frontera et al, 2001). A hipertrofia muscular pode ajudar a melhorar o desempenho 

físico, a adquirir novas habilidades ou a restaurar uma enfermidade ou lesão no próprio 

músculo ou em outras partes do corpo (Pollock e Wilmore, 1993).  

A força surge da interação entre o sistema musculoesquelético e o sistema que fornece 

o suporte neurológico, metabólico e hormonal. Os efeitos da idade, o desuso, a imobilização e 

o trauma musculoesquelético exigem consideração especial, por causa de seu impacto 

imediato e direto na função muscular (Martin e Canavan, 2001). 

A força máxima é alcançada entre as idades de vinte e trinta anos. Na mulher adulta, a 

força de qualquer grupo muscular é menor do que no homem da mesma idade. Em média a 

força muscular da mulher é cerca de dois terços a do homem e reduz-se com a idade (Powers e 

Howley, 2000b). 

O resultado mais óbvio do treinamento de força é um aumento na capacidade funcional 

do músculo em gerar força. Essas alterações são provocadas por uma variedade de efeitos 

fisiológicos, desencadeados na musculatura esquelética (Carvalho, Shimano e Volpon, 2002). 

Durante períodos de treinamento de força ocorre um aumento no recrutamento das UM 

(adaptações neurais); ocorre um processo de hipertrofia muscular caracterizado por um 

aumento na área transversal de cada fibra muscular e também ocorre hiperplasia, que é o 

aumento no número de fibras musculares (Bacurau et al., 2001).  

 

3.15 Adaptações neurais ao treino de força 

 

 A força é caracterizada pela habilidade do sistema nervoso de ativar os músculos 

envolvidos em movimentos específicos. O controle neural destes músculos, durante exercícios 

de treinamento de força, pode ser muito intrínseco. Em consequência, os ganhos de força, 

originam-se dentro do sistema nervoso pelo fato da ocorrência das adaptações neurais 

(Moritani e Devries, 1979; Enoka, 1997). 

  O treinamento de força desenvolve respostas benéficas tanto para estética, saúde e 

reabilitação. Durante o treinamento de força, para que ocorra resposta aos estímulos, os 
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músculos respondem através da ação neural. Durante as fases iniciais do treinamento de força 

a adaptação neural torna-se predominante (Moritani e Devries, 1979). Os estímulos 

preliminares para aumentar a força máxima, podem ser exercidos através do treinamento de 

força, em que o desenvolvimento repetido da força pelos músculos esqueléticos em níveis 

acima daqueles encontrados nas atividades diárias, recrutam mais unidades motoras, 

consequentemente maior tensão muscular (Hellebrant e Houtz, 1956). O aumento na força é 

proporcional à quantidade de sobrecarga, tal como medido pela força relativa desenvolvida e 

pelo número das ações musculares executadas durante o treinamento de força (Hellebrant; 

Houtz, 1956). Os ganhos de força originam-se dentro do sistema nervoso pelo fato da 

ocorrência das adaptações neurais (Moritani e Devries, 1979; Enoka, 1997). 

O aumento inicial na força muscular ocorre mais rapidamente do que hipertrofia 

muscular, relacionando-se ao aprendizado motor (Moritani, 1992). Os ganhos da força 

parecem resultar dos efeitos da prática do motor central, e adicionam as evidências existentes 

para a origem neural dos aumentos de força que ocorrem antes da hipertrofia muscular. 

Destaca-se também a importância de exercitar-se através da amplitude muscular, pois este tipo 

de exercício apresenta um efeito predominante de maior ativação neural, com isso 

beneficiando a velocidade angular (Babault et al, 2003). Assim conclui-se que exista uma 

ligação entre a adaptação neural e a hipertrofia em relação à força muscular (Sale, 1992). No 

início do treinamento de força, ocorre o desenvolvimento da coordenação intramuscular e 

intermuscular, consequentemente o desenvolvimento da sincronização (quando todas as fibras 

musculares são recrutadas ao mesmo tempo), nível de estimulação neural e recrutamento de 

unidades motoras. (Maior e Alves, 2003). 

A força se manifesta e desenvolve pelas vias da hipertrofia e da coordenação 

neuromuscular (Badillo e Ayestaran, 2001a). A coordenação neuromuscular divide-se em 

coordenação intramuscular e a coordenação intermuscular. O objetivo em relação a esse 

mecanismo consiste em melhorar os processos que facilitam a produção de força- 

recrutamento, frequência de estímulos, sincronização e atividade reflexa do músculo, assim 

como reduzir os mecanismos causadores da inibição da tensão muscular máxima. (Badillo e 

Ayestaran, 2001b). 

A coordenação intramuscular surge como um dos fatores decorrentes da adaptação 

neurogênica e vem mais uma vez elucidar a função representada pelas unidades motoras nesse 

processo. A melhora da ativação das unidades motoras é justamente o que possibilita uma das 

primeiras alterações adaptativas no sistema neuromuscular (Bacurau et al., 2001). 
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A ordem de recrutamento modifica o resultado do treino. Desenvolver força pela via da 

coordenação intramuscular é ensinar a recrutar todas as UMs necessárias para com uma 

frequência ótima, conseguir uma contração máxima (Mcardle, 1998c). 

A frequência de estímulo combinado com o recrutamento permite graduar a força. Em 

músculos pequenos, próximo dos 50% da força máxima vem pelo recrutamento e a frequência 

de impulso eleva o restante até 100%, embora para músculos maiores, o recrutamento seja 

responsável por 100% da força máxima (Sale, 1992).  

Para Zatsiorsky (1992), para alcançar a faixa compreendida entre 90 a 100% da força 

máxima, utiliza-se quase exclusivamente o aumento da frequência de estímulo das unidades 

motoras. Para Cometi (1989), para se chegar a esses valores, deve-se: 

- Utilizar movimentos explosivos, pois a com ou sem cargas adicionais, pode-se conseguir em 

tempos muito breves (100ms), frequências que chegam até os 150 Hz. 

- Cargas muito pesada ou do tipo explosivo parecem melhorar a frequência de estímulo e o 

recrutamento das UMs. 

A sincronização não é fator de aumento de força, e sim melhora, ou seja, contribui para 

sua manifestação mais rápida (Sale, 1992). A melhor forma de melhorar esse tipo de 

adaptação é pela utilização de cargas máximas, exercícios pliométricos e a combinação de 

trabalho pesado (em qualquer regime de contração) com o explosivo (Badillo e Ayestaran, 

2001a). 

A coordenação intermuscular é outra via pela qual podemos conseguir mais força, e, 

além disso, uma maior aplicação da mesma, que se medida com o próprio exercício com que 

foi treinado, demonstrará que o ganho de força é maior (Sale, 1992; Badillo e Ayestaran, 

2001a) citando diversos autores, diz que pelo menos quatro fatores que determinam a 

especificidade do treino, devem ser considerados: 

a-  O aumento da força é muito maior no mesmo tipo de contração utilizada ao realizar o 

treinamento, o que diminui o eleito nas demais. 

      b-   Na contração isométrica, o aumento da força é produzido no ângulo de treinamento, e 

não há melhoras significativas em outras posições ou ângulos. 

      c-    O efeito do treino é específico da velocidade de contração utilizada no mesmo. 

      d-    O treino de força também pode ser específico conforme seja feito uni ou 

bilateralmente. 
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3.16 Adaptação morfológica 

 

As características das fibras musculares estão intimamente relacionadas com o tipo de 

estímulo que recebem dos seus motoneurônios (Pette e Vrbová, 1985), então uma fibra lenta 

que for estimulada por uma frequência próxima daquelas de uma UM rápida, poderia adquirir 

características de uma fibra rápida. Karba et al., (1990) observou que após estimulação elétrica 

de 100Hz em humanos, houve redução do período de latência (tempo entre estímulo e início 

da contração muscular) e redução entre o início da contração muscular e o pico de tensão, 

mostrando que a velocidade de contração destes músculos foi aumentada. 

Estudos com animais mostraram que após estimulação de baixa frequência por várias 

semanas, as fibras rápidas se tornaram mais lentas e resistentes (Pette et al., 1973 e Brown et 

al., 1976). Henning e Lomo (1987) por outro lado, estimularam fibras de ratos com 

frequências altas e observaram que a velocidade de contração destas fibras aumentou, e neste 

mesmo estudo foi também estimulado com altas frequências, músculos sem inervação e 

observou-se que todas as fibras lentas se transformaram em rápidas enquanto que para 

músculos intactos, apenas 45% destas fibras tiveram este comportamento.  

 

3.17 Hipertrofia muscular 

 

A hipertrofia muscular é um processo adaptativo definida pelo aumento da área 

transversal da fibra muscular. O grau da mesma está relacionado à sua intensidade e ao tipo de 

exercício (Badillo e Ayestarán, 2001b). 

Acredita-se que a hipertrofia é produzida após o treinamento de força. Podemos dizer 

que a hipertrofia pode ocorrer devido a outros fatores: aumento do número e tamanho das 

miofibrilas; aumento do tamanho do tecido conjuntivo e outros tecidos não contráteis do 

músculo; e aumento do tamanho e número de fibras musculares (Badillo e Ayestarán, 2001a). 

Pesquisas feitas em seres humanos supõem que a hipertrofia muscular vem junto com o 

aumento do tamanho e número de miofibrilas, podendo ocorrer devido um acréscimo de 

filamentos de actina e miosina na periferia das miofibrilas. Também pode vir acompanhada de 

um aumento do tecido conjuntivo (Badillo e Ayestarán, 2001a). 

As miofibrilas fazem parte dos componentes das fibras musculares, sendo assim é 

evidente que as fibras musculares aumentam de tamanho. Essa hipertrofia das fibras podem 

ocorrer por duas razões: um aumento no tamanho das fibras e um aumento no número das 

fibras (chamado de hiperplasia) (Badillo e Ayestarán, 2001a). 
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Com relação ao tamanho das fibras musculares, foi observado em vários estudos um 

aumento do tamanho das fibras após um período de treinamento de força, mas esse aumento 

varia dependendo do treinamento prévio do indivíduo, da intensidade e da duração desse 

treinamento (Badillo e Ayestarán, 2001b). 

Podemos ainda dizer que o aumento do tamanho atinge mais as fibras de tipo II do que 

as fibras do tipo I, porém as fibras do tipo I aumentam, mas em menor proporção (Badillo e 

Ayestarán, 2001a). 

A hipertrofia da fibra muscular é maior nos métodos de treinamento de força, onde a 

decomposição de ATP é mais intensivamente exigida, como no caso, por exemplo, da 

eletroestimulação. Com o treinamento de força pela eletroestimulação neuromuscular 

(EENM), ocorre não apenas uma hipertrofia das fibras musculares, mas também um aumento 

do sarcoplasma e da quota absoluta de tecido conjuntivo (Badillo e Ayestarán, 2001b). 

 

3.18 Treinamento para hipertrofia 

 

A hipertrofia muscular pode ajudar a melhorar o desempenho físico, adquirir novas 

habilidades ou compensar uma enfermidade ou lesão de outras partes do corpo (Pollock e 

Wilmore, 1993a). 

O treinamento em pacientes saudáveis provoca mudanças de força, durante as 

primeiras 6 a 12 semanas de um programa de treinamento através do recrutamento de unidades 

motoras adicionais e do aprendizado motor. Nas semanas seguintes, o incremento da força 

muscular é resultado da hipertrofia muscular (Canavan, 2001). 

No que se refere à duração do estímulo (contração), preconiza-se que, a duração da 

contração deve ser no mínimo 30% da duração máxima possível da contração (resistência 

estática). Porém, o tempo de contração depende da força aplicada e da condição de 

treinamento do músculo (Mellerovicz e Meller, 1979). Para o treinamento com força máxima, 

a duração da contração deve ser de 5 a 25 segundos. Para aumentar o tamanho ou habilidade 

funcional, as fibras musculares devem ser sobrecarregadas de acordo com o limite de sua 

capacidade de resposta. Esse princípio implica que há um ponto limiar que precisa ser 

excedido antes de uma resposta adaptativa ocorrer. Normalmente, o ponto limiar é expresso 

como uma porcentagem do máximo sugere-se que o limiar para exercícios isométricos é cerca 

de 40% do máximo, ou seja, as adaptações vão ocorrer somente se a força exceder 40% do 

máximo (Enoka, 2001). 
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3.19 Hiperplasia 

 

Evidencia-se também, que o exercício pode induzir a hiperplasia, que é um aumento no 

número de fibras musculares (Pollock e Wilmore, 1993b). O mecanismo para a hiperplasia 

pode ser resultado de uma ruptura da fibra muscular, ou talvez ativação das células satélites 

(células envolvidas na regeneração do músculo esquelético). Esta por sua vez, pode ser 

causada por exercício de resistência forte, e uso excessivo, ou pelo alongamento prolongado 

induzido pelo uso de peso (Bacurau et al., 2001). 

  

3.20 Eletroestimulação neuromuscular 

 

Dependendo da corrente que passa, produz-se um tipo de despolarização da fibra 

muscular e nervosa. Se a corrente que passa através da membrana nervosa é pequena, a 

mudança no potencial transmembrana rapidamente retornará ao potencial de repouso. Por 

outro lado, se a corrente aplicada for suficientemente grande, um potencial de ação será 

produzido e se propagará ao longo da membrana, promovendo a contração muscular (Kitchen 

e Bazin, 1998b). 

A contração muscular induzida por ativação elétrica dá-se de modo diferente daquele 

que ocorre durante a contração voluntária. A principal diferença é no recrutamento das UMs; 

durante a EENM, as fibras do tipo II (rápidas e calibrosas) são as primeiras a serem recrutadas. 

Esse tipo de ativação acontece porque o estímulo elétrico é aplicado externamente à 

terminação nervosa e as células com resistência axonal baixa são mais excitáveis (Kitchen e 

Bazin, 1998b). Além disso, as unidades motoras de condução rápida necessitam de menores 

intensidades de estimulação, o que pode explicar a capacidade da EENM produzir 

fortalecimento muscular com níveis menores que aqueles requeridos durante a contração 

voluntária (Kitchen e Bazin, 1998b). 

Fibras musculares do tipo II (contração rápida) são recrutadas para acrescentar força 

muscular e rapidez ao movimento, estas respondem melhor as frequências na faixa de 50-150 

Hertz. As fibras do tipo I (contração lenta) são as primeiras a se tornarem ativas; têm uma 

frequência tetânica de 20-30 Hz (Low e Reed, 2001). As fibras do tipo I ocupam de 25 a 30% 

do total de tempo de estimulação, enquanto que as fibras do tipo II são recrutadas em cerca de 

5% do tempo (Guirro, 2002). 

Durante o exercício voluntário, a força de uma contração é aumentada de duas 

maneiras: aumentando-se o número de unidades motoras ativadas (recrutamento) e 
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aumentando-se a frequência de disparo das unidades motoras ativas (somação temporal). Os 

programas de estimulação elétrica empregam a mesma abordagem geral, embora não tenham 

habilidade de ajustar a ordem de recrutamento entre os tipos de unidades (Guirro, 2002). 

Quando um músculo é ativado, para que a maioria das fibras musculares seja recrutada, altas 

forças são geradas. Apesar do início rápido da fadiga, esse padrão de contração muscular está 

associado com mudanças nos músculos que levam a aumentos na força muscular (Robinson e 

Mackler, 2001). 

 

3.21 O treinamento com eletroestimulação 

 

Além da cinesioterapia e da mecanoterapia, a fisioterapia conta com a estimulação 

elétrica neuromuscular (EENM) como um recurso adicional ao ganho de força muscular tanto 

para músculos saudáveis como lesados, mas principalmente para pacientes com perda de 

trofismo muscular por imobilismo ou lesões diretas ao sistema músculoesquelético, 

particularmente nos casos em que o paciente não consegue contrair voluntariamente de forma 

satisfatória devido à inibição reflexa comum após lesões (Hainaut e Duchateau, 1992). 

Para alcançar o objetivo de ganho de força muscular via EENM há inúmeros 

protocolos a serem desenvolvidos que podem variar desde o tipo de corrente, a frequência de 

estimulação, a intensidade, o tempo de pulso, a relação entre o tempo de estimulação, o tempo 

de descanso, o tamanho e colocação de eletrodos e a frequência das sessões (Robinson  e 

Mackler, 2001; Botter et al., 2009). 

 

3.22 Tipos de corrente 

 

As correntes usadas na eletroterapia clínica são de três tipos: contínua, alternada e 

pulsada. A corrente contínua consiste em um fluxo contínuo e unidirecional de partículas 

eletricamente carregadas, indicada quando se deseja promover no organismo efeitos iônicos. A 

corrente alternada é usada em várias aplicações eletroterapêuticas e é caracterizada por um 

fluxo contínuo e bidirecional de partículas eletricamente carregadas. A corrente pulsada é 

definida como sendo um fluxo interrompido de partículas eletricamente carregadas que pode 

ser uni ou bidirecional, com várias indicações clínicas, dentre elas, para o ganho de força 

muscular (Robinson e Mackler, 2001).  

Nos protocolos para ganho de força muscular usando a EENM normalmente se indica 

correntes pulsadas bidirecionais, ou seja, bifásicas apolares para se evitar os efeitos iônicos 
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gerados pelas correntes polarizadas. A forma do pulso mais indicada é a retangular (de subida 

rápida), para se evitar a acomodação do nervo ao pulso elétrico e a necessidade de se usar 

intensidades mais altas para se obter a mesma qualidade de contração (Robinson e Mackler, 

2001). 

 

3.23 Frequência da corrente 

 

A frequência de um trem de estímulo é definida como o número de ciclos por segundo, 

expressada em hertz (Hz) ou pulsos por segundo (pps) (Kitchen e Bazin, 1998a; Guirro, 2002). 

A frequência de disparos dos motoneurônios em uma contração muscular voluntária é 

modulada de acordo com a demanda de força (Feiereisen et al.,1997). Conforme a frequência 

de chegada de impulsos nervosos aumenta, faz com que o grau de tensão das fibras musculares 

se eleve atingindo a tetania completa, quando chega a este ponto, mesmo que a frequência seja 

elevada, não gera um aumento no grau de tensão (Enoka 1988). Garret et al. (1984 ) verificou 

que acima de 32Hz não se observa aumento na tensão muscular gerada, mesmo aumentando a 

frequência do estímulo.  

A frequência da corrente interfere na qualidade da contração, frequências menores que 

20Hz promovem contrações trêmulas, e frequências maiores que 20Hz promovem contrações 

lisas e tetânicas (Robinson e Mackler, 2001). Com frequências mais baixas a capacidade de 

geração de força muscular é menor em relação ao uso de frequências maiores, por outro lado, 

a EENM com altas frequências induzem o músculo à fadiga mais rapidamente (Robinson e 

Mackler, 2001). A frequência de 35Hz mostrou-se ótima para evitar fadiga. As UMs rápidas 

entram em tetania com frequências mais altas que as UMs lentas (Binder-Macleod 1992; 

Kukulka 1992). 

Duas formas de programar a frequência de estimulação podem ser utilizadas, a 

primeira pode ser uma alternância simples de ciclos de corrente (figura 1), então a frequência é 

determinada de acordo com os ciclos que se repetem por segundo. Por exemplo, se durante um 

segundo são realizados 50 ciclos, a frequência é de 50Hz. Outra forma é uma frequência 

elevada com períodos de interrupção da corrente (figura 2), nesse exemplo, foi programado 

2500Hz com modulação de 50Hz, ou seja, a cada 10ms a corrente é interrompida por 10ms 

(Piazzi et al., 2004). 
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Na eletroestimulação, os maiores torques são obtidos com frequências maiores que 

50Hz (Martin et al.,1994 ; Pichon et al.,1995). Um estudo feito por Edwards et al. (1977) 

utilizou frequência de 50Hz, e observaram torques superiores a 60% da CIVM a e nas 

frequências de 10Hz o torque foi de 30 a 40% do observado na de 50Hz. Utilizando 

frequências de 2200Hz e 2500Hz modulada a 75Hz, observaram torques superiores ao da 

CVM (Selkowitz, 1985 ; Dellito et al., 1989). 

 

3.24 A intensidade da corrente 

 

Nos regimes de treinamento existe uma relação direta entre a intensidade da contração 

produzida eletricamente e o aumento da força muscular. Os sujeitos têm de estar capacitados 

para suportar contrações produzidas eletricamente em altas intensidades. Quanto maior a 

intensidade tolerada, maior será o número de unidades motoras recrutadas (situadas mais 

profundamente) e maior a profundidade de ativação, a partir dos eletrodos de superfície 

(Brasileiro, 2002). 
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A intensidade da corrente deve ser constantemente elevada a cada sessão, e esta 

necessidade é justificada pela acomodação ao estímulo elétrico. À medida que a amplitude é 

aumentada, tanto as fibras grossas mais distantes do eletrodo como os pequenos axônios 

próximos ao eletrodo são excitáveis (Robinson e Mackler, 2001). 

Para conseguir hipertrofia muscular, que é o propósito usual, são aplicadas correntes de 

alta intensidade que produzem contrações musculares máximas toleráveis, em séries de poucos 

segundos, separadas por períodos de repouso um pouco mais longos (Low e Reed, 2001; 

Hayes et al., 2003c). 

Portanto a intensidade da corrente está diretamente relacionada à geração de força 

muscular. Intensidades de corrente que promovem uma força de contração de 60% da força de 

contração voluntária isométrica máxima do músculo promovem uma melhora significativa na 

força de contração voluntária após 6 a 10 sessões de EENM (Hayes et al., 2003c). 

 

3.25 O tempo de pulso 

 

O tempo de pulso equivale ao tempo decorrido entre o início e o término de todas as 

fases de um único pulso (Brasileiro, 2002). A amplitude dos pulsos necessária para iniciar um 

potencial de ação é maior quando os pulsos são de pequena duração. O uso de pulso de longa 

duração pode minimizar a amplitude necessária e a transferência total de cargas, o que diminui 

o risco de lesão tecidual (Guirro, 2002). 

O tempo de duração do pulso normalmente usado nos protocolos para ganho de força 

muscular pode variar de 0,2 a 1ms, e sabe-se que tempos de pulso mais longos tornam a 

EENM mais desagradável mesmo com intensidades consideradas baixas (Robinson e Mackler, 

2001). 

 

3.26 Controles dos ciclos “on” / “off”  

 

O tempo em que a corrente passa pelo tecido pode ser modulada, assim também como 

o tempo em que ela se cessa. O ciclo TON / TOFF é conhecido como modulação interrompida 

ou modulação temporal.  O tempo ON é o tempo em que a estimulação elétrica é fornecida, ou 

seja, quando há a contração muscular. O tempo OFF é o período de repouso, onde a 

estimulação elétrica é cessada, não gerando a contração (Nelson et al, 2003).   
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O tempo ON pode variar entre 1 e 60 segundos e o tempo OFF entre 1 e 120 segundos, 

onde normalmente esse ciclo é usado na relação 1:2. Esse tipo de modulação é de grande 

importância clínica, e geralmente é usada para melhora do fluxo sanguíneo, melhora da 

amplitude de movimento, ganho de força muscular e melhora do controle motor (Nelson et al, 

2003).  

 

3.27 Controle das rampas 

 

É também um tipo de modulação da corrente, e está associada com a parte ON do 

modo interrompido (Nelson et al, 2003). 

Nesse tipo de modulação, pode ser determinado que a carga do pulso aumente ou 

diminua gradativamente dentro de um determinado tempo, podendo variar de 1 a 5 segundos, 

permitindo assim que a contração muscular tenha um aumento ou diminuição gradual. O 

aumento progressivo do pulso chama-se rampa de subida, e a diminuição gradual chama-se 

rampa de descida (Nelson et al, 2003). 

Esse tipo de modulação tem como função dar um aspecto mais fisiológico para a EE 

estimulada, pois a mesma inicia-se de forma abrupta, provocando receio e desconforto ao 

paciente (Robinson e Mackler, 2001). 

Alguns estimuladores permitem também uma rampa de descida, mas é menos eficaz 

para graduar o relaxamento muscular (Nelson et al, 2003). 

 

3.28 Eletrodos 

 

Eletrodos são o meio pelo qual o fluxo de elétrons de saída de um estimulador elétrico 

é convertido em um fluxo de corrente iônica para tecidos vivos. São necessários pelo menos 

dois eletrodos para que o circuito elétrico esteja completo e levar a corrente do estimulador até 

o tecido desejado (Nelson et al, 2003). 

Metais como cobre, ouro, platina, prata aço e estanho são excelentes condutores e são 

usados como eletrodos tanto de aplicações de detecção ou como estimulação. Os de prata e 

cloreto são usados preferencialmente para a captação de potenciais gerados biologicamente, 

pois comportam-se como eletrodos reversíveis não polarizados quase perfeitos (Nelson et al, 

2003; Kitchen, 2003). 

Os eletrodos que são usados nas aplicações eletroterapêuticas como TENS ou NMES 

devem ser bem aderentes e duráveis para que sejam usados repetitivamente. Também devem 
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ser flexíveis para que se adaptem a qualquer superfície corporal, mantendo a condutância 

elétrica (Nelson et al, 2003; Kitchen, 2003). 

 

3.29 Tipos de eletrodos 

 

Existem vários tipos de eletrodos: 

À base de polímeros: são feitos de borracha siliconada e foram colocados no mercado 

há poucos anos, porém é o tipo mais popular devido à facilidade de uso. Seu material consiste 

de uma borracha siliconada impregnada com carbono, e podem ser cortados e moldados na 

pele da maneira que quiser, desde que sua forma não seja muito irregular. São normalmente 

acoplados na pele, usando um gel como condutor elétrico e fixados em pontos específicos.  

São considerados mais maleáveis do que os modelos de antigamente, gerando um contato mais 

efetivo com a pele. Além disso, possuem mais uma propriedade: são auto-adesivos e 

reutilizáveis, tornando o uso rápido, fácil e econômico. Porém, com o tempo, eles perdem a 

adesividade e a uniformidade de condução rapidamente, tornando sua vida útil mais curta 

(Nelson et al, 2003; Kitchen, 2003). 

Eletrodos tradicionais de estanho ou alumínio: esses são acoplados à pele com soro 

fisiológico, normalmente retido por uma cobertura de algodão ou esponja, e posicionados com 

segurança sobre a pele. O acoplamento pode ser conseguido tanto a parte do corpo a ser 

estimulada quanto os eletrodos em um banho de imersão. Podem ser cortados no tamanho 

desejado e são reutilizáveis, porém são menos maleáveis do que outros (Nelson et al, 2003; 

Kitchen, 2003). 

Outro tipo conhecido incluem aqueles feitos com esponja sobre uma placa metálica, 

envolta por uma capa que não seja condutora da EE. São eletrodos duráveis, fáceis de preparar 

e de se manter, além de baratos. A esponja é usada para reter o meio eletrolítico. Estas, devem 

ser mantidas limpas e livres de bactérias, lavadas com sabão neutro e muito bem enxaguadas, e 

secas em uma superfície plana, depois de ter retirado levemente o excesso de água (Nelson et 

al, 2003; Kitchen, 2003). 

Existem também os eletrodos de mão (tipo caneta), que facilita o movimento rápido do 

mesmo, e é usado quando se é necessário procurar o melhor ponto de contração do músculo 

desejado, ou seja, o ponto motor (Nelson et al, 2003; Kitchen, 2003). 
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3.30 Tamanho do eletrodo 

 

A escolha do tamanho do eletrodo depende do tamanho do músculo que deseja ser 

estimulado, e da intensidade de contração que deve ser desencadeada. Os pequenos são usados 

para a estimulação de músculos pequenos, ou para aplicar um estímulo sobre um nervo que 

supre um músculo. Os mais largos são necessários para estimular músculos maiores e grupos 

musculares, ou para agir como terminais de dispersão (Nelson et al, 2003; Kitchen, 2003). 

Embora a corrente elétrica sobre a superfície do eletrodo possa acontecer de forma 

irregular, é válido dizer que quanto mais largo o eletrodo, menor é a intensidade da corrente 

por unidade de área. Esses produzem respostas maiores e sem dor, porque mais unidades 

motoras ficam abaixo do eletrodo e são recrutadas simultaneamente, enquanto que os eletrodos 

menores podem provocar uma contração dolorosa, logo após se ter atingido a estimulação em 

níveis motores (Nelson et al, 2003; Kitchen, 2003). 

Embora os eletrodos grandes minimizem a dor, eles dispersam a corrente através dos 

tecidos, tornando a EE menos específica. O resultado disso é que pode haver contrações de 

músculos que não sejam alvos da mesma. Nesse caso, podem-se usar eletrodos menores, pois 

isolam um músculo do grupo muscular, porém a estimulação pode-se tornar dolorosa para que 

se alcance a contração muscular desejada (Nelson et al, 2003; Kitchen, 2003). 

 

3.31 Seleção dos sítios de locação 

  

Duas técnicas básicas são usadas: a monopolar e a bipolar. Essas técnicas prevalecem, 

independente de qual tipo de corrente será usada (alternada, pulsada ou contínua). Elas não 

tem relação com a polaridade da corrente e podem ser usadas com qualquer estimulador 

(Nelson et al, 2003). 

 

3.32 Técnica monopolar 

 

Nessa técnica, um eletrodo será colocado sobre a área estimulada, chamado de eletrodo 

de tratamento ou eletrodo de estimulação. O segundo eletrodo será colocado em uma área que 

não será afetada, sendo chamado de eletrodo dispersivo ou de retorno, onde normalmente é 

usado um eletrodo grande. Este, por sua vez, acaba minimizando a densidade da corrente, 

evitando que a corrente seja percebida por ele. Se o eletrodo de tratamento for pequeno, o 
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eletrodo dispersivo deve ser apenas um pouco maior, para que a percepção sensorial sob este é 

desnecessária e deve ser evitada (Nelson et al, 2003). 

O eletrodo de tratamento pode ser um ou vários, desde que haja necessidade de que 

mais de uma área necessite de uma estimulação. Nesse caso, é importante verificar que a área 

das somas dos eletrodos de tratamento seja menor que o do eletrodo dispersivo (Nelson et al, 

2003). 

 

3.33 Técnica bipolar 

  

Essa técnica exige que os eletrodos sejam colocados sobre a área desejada para que 

esta receba a estimulação, para que o circuito completo e o fluxo da corrente através do tecido 

fiquem na área onde se localiza o problema. A diferença da técnica monopolar, é que as 

respostas excitatórias devem ser percebidas pelos dois eletrodos. Esses normalmente são 

menores, normalmente do mesmo tamanho, e o eletrodo dispersivo não é usado (Nelson et al, 

2003). 

Normalmente, esse tipo de colocação é usado por problemas como atrofia muscular por 

desuso, facilitação neuromuscular, limitação de ADM, espasmo muscular protetor ou 

problemas circulatórios. Quando o problema clínico exige uma estimulação motora, essa 

técnica exige menos tempo, pois causa uma excitação mais específica, eliciando uma 

contração mais forte (Nelson et al, 2003). 

 

3.34 Ponto de estimulação (o ponto motor) 

  

Nas contrações eletricamente eliciadas é importante a colocação dos eletrodos nos 

pontos motores dos músculos, pois a estimulação deste local promove uma melhor contração 

com uma menor intensidade, o que pode tornar a estimulação elétrica mais agradável 

(Robinson e Mackler, 2001). 

O ponto motor é o local onde o nervo penetra no epimísio e ramifica-se dentro do 

tecido conjuntivo, onde cada fibra nervosa pode inervar uma única fibra muscular ou até mais 

de 150 fibras musculares. No local da inervação o nervo perde sua bainha de mielina e forma 

uma dilatação que se insere numa depressão da fibra muscular: é o ponto motor (Kitchen e 

Bazin,1998b). 
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3.35 Preparação da pele 

 

Este processo é efetuado para que sejam removidos células epiteliais mortas, excesso 

de oleosidade, suor, poeira e pêlos existentes em sua superfície. Para que seja facilitado um 

bom contato entre o eletrodo e a pele, o que reduzirá a resistência elétrica ao nível da interface. 

É importante manter a impedância da pele a mais baixa possível (Kitchen e Bazin, 1998b; 

Robinson e Mackler, 2001). 

  

3.36 Cuidados para utilização da EENM 

 

Deve-se evitar tratar sobre a pele anestésica; evitar áreas de extremo edema; não 

colocar eletrodos sobre os músculos da laringe, faringe, perto do seio carotídeo; evitar feridas 

abertas na área de tratamento e evitar a EENM em áreas de tecido adiposo excessivo 

(Robinson e Mackler, 2001). 

 

3.37 Contra-indicações para utilização da EENM 

 

Sobre áreas torácicas; pacientes muito desorientados mentalmente; em pacientes 

hipertensos; em áreas de distúrbio vascular; em regiões do nervo frênico; neoplasias; primeiro 

trimestre de gravidez (Robinson e Mackler, 2001). 

 

3.38 Protocolos de estimulação 

 

O objetivo das aplicações de EENM quando se procura o fortalecimento muscular é 

atingir o máximo tolerável de contrações. Como para se obter ganho de força com a EENM é 

necessário o uso de intensidades altas, a preocupação de se ajustar os parâmetros de 

estimulação de forma a produzir a melhor contração de forma mais agradável é muito 

importante para o sucesso do tratamento (Brasileiro, 2002). 

Como é necessário o uso de altas frequências para gerar força, mas por outro lado, 

frequências mais altas induzem mais rapidamente à fadiga, faz-se necessário investigar uma 

combinação ótima de parâmetros de estimulação para que ao mesmo tempo se consiga gerar 

um bom torque sem que haja uma rápida indução à fadiga (Robinson e Mackler, 2001). 

Segundo Cabric et al (1988), Martin et al.(1993) e Portmann et al. (1991) a 

eletroestimulação crônica utilizando média e alta frequência é capaz de produzir aumento na 
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força muscular, na velocidade de contração (Karba et al., 1990), no torque concêntrico gerado 

em altas velocidades (Maffiuletti et al., 2000 e Poumarat et al., 1992), no torque excêntrico e 

na impulsão vertical segundo Maffiulletti et al., (2002).  

O tempo de estimulação varia de acordo com o tipo de treinamento de força, sendo o 

tempo de repouso dependendo desse tipo de treinamento (Salgado, 1999; Hayes, 2002). 

Ganhos de força do recrutamento da unidade motora provavelmente chegam ao ponto máximo 

em aproximadamente 20 a 25 sessões (Hayes, 2002). 

Ainda não está claro qual seria a melhor combinação de parâmetros de estimulação 

capaz de gerar torque máximo de maneira mais agradável (Babault et al, 2001).  Em diversos 

estudos, vários protocolos tem sido utilizados, porém não são fornecidos detalhes suficientes 

acerca dos parâmetros que foram utilizados (Kitchen e Bazin,1998b). Alguns estudos 

demonstraram diferenças marcantes nas respostas à estimulação elétrica em indivíduos 

diferentes, mas há ainda muita incerteza, principalmente devido à variedade de técnicas e 

diferentes protocolos adotados nos diferentes estudos. 

A possibilidade de contribuir para o desenvolvimento de técnicas terapêuticas baseadas 

em evidências motivou este estudo, que pretende investigar a influência de diferentes 

frequências utilizadas em protocolos de EENM para ganho de força na geração de torque 

durante contração isométrica do músculo quadríceps femural, bem como na indução à fadiga e 

no conforto da estimulação. 

 

4. MATERIAIS E MÉTODO  

 

O projeto desta pesquisa foi submetido, analisado e aprovado protocolo 022/2011 pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade São Judas Tadeu (USJT). Todos os 

procedimentos experimentais foram realizados no Laboratório de Movimento Humano e 

Clínica de Fisioterapia da Universidade São Judas Tadeu.  

 

4.1 Sujeitos 

  

Participaram desse estudo 20 sujeitos saudáveis, acadêmicos da Universidade São 

Judas Tadeu, todos do sexo masculino na faixa etária entre 18 e 30 anos com índice de massa 

corpórea entre 18,6 e 24,9 (peso saudável), sendo que seis sujeitos foram excluídos por não ter 

produzido através do estímulo elétrico uma contração que corresponde-se à 50% da CIVM do 

mesmo. 
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Os sujeitos foram recrutados por meio de uma ficha de Seleção (Anexo 1) na 

Universidade São Judas Tadeu. Os indivíduos que após explicação detalhada sobre a pesquisa 

e o método concordaram e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo 

2) foram submetidos à uma Avaliação Fisioterapêutica (Anexo 3), realizada pelos próprios 

participantes da pesquisa, a fim de se excluir os sujeitos com as contra-indicações 

determinadas para aplicação do teste. Os indivíduos selecionados que se enquadraram no perfil 

dos sujeitos deste estudo foram submetidos ao protocolo experimental. 

Os sujeitos deste estudo foram orientados a não ficar sem se alimentar durante cinco 

horas antes da realização dos testes e estar em jejum 30 minutos antes do mesmo. Além disso, 

eles não deveriam realizar atividades físicas extenuantes ou tomar qualquer medicamento do 

tipo relaxante muscular no dia do teste.  

 

4.2 Critérios de inclusão  

 

- Ser do sexo masculino.  

- Ausência de diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica, diabetes, triglicérides alto, 

cardiopatias, neuropatias e outros problemas vasculares. 

- Índice de massa corpórea (IMC) correspondente ao peso saudável: entre 18,6 e 24,9. O IMC 

foi calculado dividindo o peso do indivíduo em quilogramas pela sua altura ao quadrado em 

metros.  

- Ausência de qualquer cirurgia no período de três anos prévio ao teste.  

- Padrão de vida sedentária (não participar de programa regular de atividade física).  

- Idade: 18 a 30 anos.  

- Ausência de comprometimentos neuromusculares ou ortopédicas que limitem a realização do 

teste.  

- Ausência de dor crônica em membro inferior no período de um ano prévio ao teste.  

 

4.3 Critérios de exclusão  

 

- Não conseguir realizar o teste proposto por dor ou por não ter produzido através do estímulo 

elétrico uma contração que corresponda a 50% da contração isométrica voluntária máxima do 

indivíduo.  

- Jejum alimentar por 5 horas antes da realização do teste.  

- Ter se alimentado 30 minutos antes da realização do teste. 
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- Dor muscular no dia da avaliação. 

- Estar sobre efeito de relaxantes musculares. 

- Prática de atividade física intensa no dia da avaliação. 

  

4.4 Instrumentos  

 

- Dinamômetro Isocinético System 3, Biodex, EUA.  

- Aparelho Gerador Universal de Pulsos (Nemesys) 914, Quark, Brasil.  

- Dois eletrodos auto-adesivos Axelgaard (Valutrode) 8x13 cm.  

- Escala visual analógica de dor (EVA). 

 

4.5 Protocolo experimental  

 

Neste estudo o músculo quadríceps femural dominante foi estimulado eletricamente 

com quatro diferentes frequências de forma isométrica normalmente utilizadas em protocolos 

para ganho de força, a fim de se analisar qual dessas frequências produz um maior torque com 

menor indução à fadiga e menos dor.  

Para tanto, os indivíduos realizaram um breve período de aquecimento com 

movimentos ativos livres de flexo-extensão do joelho a ser testado na amplitude total de 

movimento durante um minuto seguido por um auto-alongamento do músculo quadríceps por 

mais um minuto. 

Uma vez que a literatura recomenda a utilização de uma intensidade de estimulação 

capaz de gerar uma força de contração entre 40 a 70% daquela gerada em uma contração 

isométrica voluntária máxima (CIVM) para ganho de força (Enoka, 2001), optou-se neste 

estudo por se utilizar uma intensidade de estimulação que gerasse uma força de contração 

eletricamente eliciada de 50% da CIVM individual obtida a partir de um protocolo padrão com 

uma frequência de 50Hz.  

Inicialmente foi medido o comprimento da coxa do individuo tendo como referência o 

trocânter maior do fêmur até o côndilo lateral do fêmur, foi medido o perímetro da coxa a 

partir da linha articular do joelho a cada 7 cm, até 28 cm da coxa. 
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Foi identificado em cada indivíduo o torque gerado pela sua contração isométrica 

voluntária máxima através de um Dinamômetro Isocinético (Dinamômetro Isocinético System 

3, Biodex, EUA).  

O indivíduo foi posicionado sentado de modo que o eixo do dinamômetro ficava 

alinhado ao eixo da articulação do joelho do sujeito em um ângulo de 60° de extensão, 

considerando zero a extensão completa, por ser esta angulação a recomendada para gerar 

torque máximo (Agre et al., 1994; Murray et al.,1980; Narici et al. apud Quitério et al., 2007). 

O tronco, cintura e coxas foram estabilizados através de tiras de velcro do próprio aparelho, 

para garantir que apenas a articulação do joelho entrasse na geração do torque (Figura 3). 

 

 

Figura 3 – Posicionamento do indivíduo no dinamômetro (A – Cinto para restrição dos 

movimentos da caixa torácica; B – Cinto para restrição do movimento da cintura pélvica; C – 

Cinto para restrição do membro inferior.). 

 

Os indivíduos testados realizaram três contrações isométricas máximas sendo que 

delas, aquela que gerou um maior pico de torque foi escolhida como parâmetro para a 

obtenção da intensidade de estimulação utilizada na realização dos testes propostos neste 

estudo.   

Foi realizada tricotomia na região de colocação dos eletrodos sobre o músculo 

quadríceps com um aparelho de barbear a lâmina, e feita a degermação da pele com álcool 

70% objetivando diminuir a resistência elétrica da pele (impedância). 
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 Um gerador universal de pulsos, Nemesys 914, Quark, Brasil foi usado para realizar a 

estimulação elétrica. Utilizou-se a técnica de colocação de eletrodos bipolar sobre pontos 

motores do músculo quadríceps. Esta técnica foi a que gerou melhor qualidade de contração de 

extensão do joelho (Gobbo et al, 2001). Dois eletrodos auto-adesivos Axelgaard (Valutrode) 

8x13 cm foram posicionados, um na região medial, terço distal da coxa e outro na região 

ânterolateral, terço proximal da coxa (Figura 4). Os eletrodos foram sempre posicionados pelo 

mesmo avaliador em todos os indivíduos testados. 

 

Figura 4 - Posicionamento dos eletrodos. 

O indivíduo foi novamente posicionado no dinamômetro e o músculo quadríceps foi 

estimulado com uma corrente pulsada bifásica simétrica retangular, tempo de pulso de 0,5ms e 

tempo de repouso de 20ms gerando uma frequência de 50Hz. A intensidade de estimulação foi 

aumentada até que fosse gerada uma força de contração eletricamente eliciada correspondente 

a 50% da CIVM obtida para cada sujeito individualmente. 

Após cinco minutos da obtenção da intensidade de estimulação necessária para se obter 

uma contração isométrica correspondente a 50% da CIVM, os sujeitos desta pesquisa foram 

submetidos a novas estimulações elétricas utilizando quatro frequências distintas (30Hz, 50Hz, 

75Hz e 100Hz) de duração de 120 segundos para que pudéssemos analisar qual delas era capaz 

de gerar o máximo pico de torque com a menor indução à fadiga e menos dor ao sujeito. Os 

intervalos entre estes testes foram de cinco minutos. Foram utilizados os mesmos parâmetros 
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de estimulação citados anteriormente, alterando somente o tempo de repouso para se obter as 

frequências desejadas. 

 Os dados referentes ao torque máximo e à indução à fadiga produzidos por cada uma 

das frequências analisadas foram registrados por um programa de aquisição de dados do 

Dinamômetro Isocinético e gravados em um CD-Room para posterior análise estatística. 

Para avaliação da dor gerada por cada frequência o indivíduo indicou através da escala 

visual analógica de dor (EVA), o seu nível de dor (Gobbo et al., 2011). A escala é determinada 

por uma linha reta de 10cm, a extremidade esquerda indica ausência de dor e a extremidade 

direita o nível máximo de dor, que corresponde a 10 (figura 5). 

 

                  Figura 5 – Representação da escala visual analógica (EVA). 

 

5. RESULTADOS 

 

5.1 Fadiga  

 

Para estudar o efeito da EENM sobre a fadiga em quatro diferentes frequências (30, 50, 

75 e 100Hz), foi analisado o comportamento do torque isométrico gerado pelo músculo 

quadríceps em 14 indivíduos, do sexo masculino, com a média de idade 22 anos e com o IMC 

21,79 ao longo do tempo. Foram registrados durante 2 minutos picos de torque para cada uma 

das frequências estudadas, com dinamômetro isocinético a uma frequência de amostragem de 

100Hz, ou seja, um dado coletado a cada 10ms. Ao analisar os dados, identificou-se o pico de 

torque máximo para cada uma das frequências ao longo do tempo, o qual ocorreu em 

momentos distintos para cada uma delas, e este instante foi considerado como momento zero e 

o torque gerado neste momento como 100%. A partir do momento zero foram feitas análises 

de dados coletados a cada 10 segundos num período de 90 segundos. Foi usada para a análise 

estatística a média de 41 momentos de torque registrado, em nove momentos ao longo da 

coleta utilizando 20 dados anteriores e 20 dados posteriores aos instantes 10000, 20000, 

30000, 40000, 50000, 60000, 70000, 80000 e 90000 milisegundos. Os registros de torque 

anteriores ao pico de torque de 100% não foram considerados na análise estatística.    
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Para a análise do comportamento do torque gerado pelas quatro frequências estudadas 

ao longo do tempo foi utilizado o teste estatístico ANOVA two-way de medidas repetidas para 

os fatores frequência e tempo. A análise dos dados mostrou que a queda do torque ao longo do 

tempo nas quatro frequências analisadas foram estatisticamente significantes (F= 225379,67; p 

< 0,01). Além disso, quando comparados os 10 momentos a cada 10 segundos, o teste também 

demonstrou que o fator tempo foi estatisticamente significante (F= 303421,22; p < 0,01). 

Quando foi analisada a interação entre a freq*tempo, o teste também demonstrou diferença 

estatisticamente significante (F=12567,44; p < 0,01).  

A figura 6 ilustra o comportamento do torque do quadríceps quando submetido a 

EENM nas quatro frequências estudadas, durante um período de 90 segundos. Note que a 

queda do torque a cada 10 segundos é significativa, demonstrando a fadiga que a estimulação 

elétrica promove. 

 

 *= p<0,01 (Comparação do torque a cada 10 segundos em cada frequência) 

 ▲= p<0,01 (Comparação entre as frequências em cada tempo) 

 

Figura 6 - Comportamento do torque do músculo quadríceps quando submetido a quatro 

diferentes frequências de EENM.  
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  Na tabela 1, estão registrados os valores da média e desvio padrão do torque muscular 

do quadríceps em porcentagem nas quatro frequências e nos 10 momentos analisados. 

Tabela 1 – Estatística descritiva do torque do músculo quadríceps a cada 10 segundos 

de coleta. Dados normalizados pelo valor máximo de cada disparo elétrico. 

 

                                                       Torque (%) (Média ± DP) 

 
    

 

          

       Momento  

      (segundos) 
  

Frequência 

   30Hz 

Frequência 

   50Hz 

Frequência 

   75Hz 

Frequência    

  100Hz 

10 
Média ± 

DP 
84 ± 0,6 78 ± 0,3 61 ± 0,4 58 ± 0,7     *▲ 

20 
Média ± 

DP 
63± 0,4 38± 0,2 30± 0,1 23± 0,2      *▲ 

30 
Média ± 

DP 
39± 0,2 25± 0,1 23± 0,3 21± 0,8      *▲ 

40 
Média ± 

DP 
32 ± 0,02 23 ± 0,01 20 ± 0,01 17 ± 0,01   *▲ 

50 
Média ± 

DP 
30 ± 0,02 20 ± 0,01 17 ± 0,01 15 ± 0, 01  *▲ 

60 
Média ± 

DP 
31 ± 0,17 18 ± 0,07 15 ± 0,29 13 ± 0,05   *▲ 

70 
Média ± 

DP 
26 ± 0,29 19 ± 0,09 17 ± 0,08 14 ± 0,08   *▲ 

80 
Média ± 

DP 
26 ± 0,47 18 ± 0,06 14 ± 0,04 16 ± 0,22   *▲ 

90 
Média ± 

DP 
25 ± 0,18 16 ± 0,07 15 ± 0,06  15 ± 0,06   *▲ 

 

*= p<0,01 (Comparação do torque a cada 10 segundos em cada frequência) 

▲= p<0,01 (Comparação entre as frequências em cada tempo) 

 

Na análise post-hoc de Bonferroni, a comparação de pares mostrou que em todos os 

momentos analisados, nas quatro frequências que foram utilizadas, houve diferença 

estatisticamente significante, p < 0,01. 

  Na tabela 2, estão demonstrados a queda do torque a cada 10 segundos de coleta, 

variando de 61,27% nos primeiros 10 segundos de EENM na frequência de 50Hz até pequenas 

variações de 1 e 2% para mais ou para menos nos últimos 10 segundos da EENM nas quatro 

frequências analisadas. 
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Tabela 2 – Diferença do torque do músculo quadríceps a cada 10 segundos nas quatro 

frequências analisadas. Dados normalizados pelo torque máximo de cada disparo elétrico. 

                      

                          Diferença no torque do m.quadríceps a cada 10 segundos   

          

Tempo (10 seg.) 

Frequência  

30Hz 

Frequência  

50Hz 

Frequência                            

75Hz 

Frequência 

100Hz 

10 15,81 61,27 38,79 41,95 

20 20,81 39,7 30,49 34,7 

30 23,72 13,3 6,79 1,62 

40 7,39 2,41 3,81 3,99 

50 1,64 2,01 2,23 2,3 

60 -0,45 2,31 1,96 2,43 

70 4,65 -0,42 -1,12 -1,1 

80 -0,1 0,84 2,09 -2,31 

90 1,09 1,65 -0,05 1,36 

 

5.2 Pico de Torque 

 

A análise do pico de torque foi feita a partir de uma correlação da antropometria dos 

indivíduos e do torque máximo desenvolvido. Foi realizado o teste de correlação de Pearson, 

utilizando um índice de comprimento-perímetro da coxa, de modo que o maior perímetro da 

coxa foi multiplicado pelo comprimento da coxa e este valor correlacionado com o torque 

isométrico máximo de cada indivíduo.  O resultado deste teste (r= 0,52, p=0,037), demonstrou 

haver relação do torque com as dimensões físicas dos indivíduos.   

Como utilizamos a frequência de 50Hz e 50% da contração isométrica máxima  como 

referência para encontrar a intensidade a ser utilizada em cada frequência a ser estudada, esta 

correlação se mantém igual quando realizado com EENM. Além disso, quando comparamos o 

torque alcançado nas frequências de 30 a 100Hz, o teste de ANOVA one way não mostrou 

diferença estatisticamente significante, p=0,086.  
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5.3 Dor 
  

Utilizando uma escala visual analógica (EVA), os indivíduos foram questionados em 

relação à sensação de dor ao longo da EENM (Tabela 3). Os valores da EVA foram 

comparados em relação a frequência da EENM para entendermos se a dor poderia ser um fator 

que influenciava de alguma forma na geração de torque e consequentemente na fadiga dos 

indivíduos. O teste de ANOVA one way também não mostrou diferença estatisticamente 

significante entre as frequências da EENM, p=0,62. 
 

Tabela 3- Escores e média de dor dos indivíduos analisados. 

  

                         Escala visual analógica - EVA (cm) 

   

  

Frequência 

30Hz 

Frequência 

50Hz 

Frequência 

75Hz 

Frequência 

100Hz 

SUJ1 3 2 1,3 3,5 

SUJ2 9 8 7,7 7,3 

SUJ3 0,5 1,5 1,7 1,2 

SUJ4 0,4 1,3 3,1 4,3 

SUJ5 1,7 1,3 0,2 0 

SUJ6 2,8 2,1 2,8 3,1 

SUJ7 2,1 3,1 1,6 6,8 

SUJ8 4 7,5 3,2 2,8 

SUJ9 4,8 4,8 4,7 7,3 

SUJ10 0,4 8,3 1 5,2 

SUJ11 1,4 7,8 1,8 0,2 

SUJ12 0,1 0,1 0,1 0,5 

SUJ13 5,6 3 4,4 3,8 

SUJ14 8,1 3,8 6,3 6,4 

Média 3,14 3,9 2,85 3,74 
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A figura 7, mostra que o fator dor não teve significância estatística entre as frequências 

analisadas (p < 0,62). 

 

Figura 7 - Comportamento da dor nas diferentes frequências analisadas. Não houve diferença 

estatisticamente significante (p < 0,62). 

 

6. DISCUSSÃO 

 

A proposta do presente estudo é de interesse para profissionais de reabilitação, uma vez 

que o uso da estimulação elétrica neuromuscular é muito utilizado na reabilitação, e sabe-se 

que o sucesso deste tratamento está diretamente relacionado a uma combinação adequada dos 

diversos parâmetros de estimulação. Por exemplo, Ugrinowitsh et al. 2004, ao revisar as 

publicações sobre a efetividade da EENM, citam que diversos parâmetros de estimulação 

podem influenciar o resultado desta técnica, tais como, frequência de estimulação, intensidade 

e duração do estímulo, tempo de recuperação, número e duração das sessões, duração do 

treinamento, músculo estimulado e população tratada.     

Para desenvolver o presente estudo foi realizado um teste de contração isométrica 

eletricamente eliciada no músculo quadríceps em indivíduos saudáveis que possibilitou 

analisar o comportamento do torque gerado ao longo do tempo por quatro frequências de 

estimulação e fazer uma correlação dessas frequências com a geração do torque máximo, a 

indução à fadiga e o conforto da estimulação.  

Para realizar esta pesquisa foi escolhido o músculo quadríceps por ser o mais citado na 

literatura em estudos que avaliaram a efetividade da EENM (Martin et al., 2004; Chou e 
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Binder-Macleod 2007; Baptista et al., 2009; Iguchi and Shields 2010; Gobbo et al., 2011) e 

também pela facilidade de se testar este músculo no dinamômetro isocinético.  

Durante a realização dos testes não houve dificuldades em utilizar o dinamômetro 

isocinético, porém observou-se que a intensidade máxima gerada pelo estimulador elétrico 

utilizado neste estudo ficou aquém daquela suportada pelos indivíduos, ou seja, somente um 

indivíduo testado relatou não suportar intensidades mais altas que a máxima gerada pelo 

equipamento. Dessa forma, parece ser possível estimular indivíduos saudáveis com 

intensidade capazes de gerar torques máximos mais altos que aqueles gerados neste estudo. A 

tolerância à dor provocada pela corrente elétrica depende da familiarização prévia ao método e 

do nível de treinamento do indivíduo. A máxima intensidade suportada por sujeitos sadios não 

atletas é em média de 70mA (Miller e Thepaut-Mathieu, 1993) e em atletas de alto nível de até 

200mA (Delitto et al., 1989).          

Uma vez que a estimulação de baixa intensidade se torna insuficiente para induzir 

adaptação muscular (Salmons, 1994) parece ser importante a escolha de um equipamento 

capaz de gerar altas intensidades para a aplicação de um protocolo de estimulação elétrica para 

ganho de força muscular. 

Durante o estudo piloto ficou claro que o posicionamento dos eletrodos sobre os pontos 

motores é fundamental para se alcançar níveis de estimulação altos capazes de gerar torques 

superiores a 50% daqueles gerados pela contração isométrica voluntária máxima. Gobbo et al., 

2011 demonstraram que a estimulação elétrica sobre pontos motores gera maiores torques em 

relação à estimulação sobre outros partes do músculo e que os melhores resultados obtidos 

com esta forma de colocação de eletrodos parecem ser explicados pela ausência quase total de 

desconforto durante a estimulação sendo possível, dessa maneira, o uso de intensidades mais 

altas. 

Outro achado interessante encontrado neste estudo diz respeito à necessidade de se 

realizar um ajuste prévio da intensidade para se alcançar com mais facilidade o torque 

máximo. Ao realizar uma elevação progressiva da intensidade a partir de 0mA, observou-se 

uma maior dificuldade para atingir o torque de 50% daquele gerado voluntariamente, ao passo 

que quando se iniciou a estimulação a partir de uma intensidade inicial basal em torno de 

50mA era necessário uma pequena elevação adicional da intensidade (cerca de 5 a 10 mA) 

para se alcançar a máxima desejada. Este fenômeno pode estar relacionado a um processo de 

acomodação ou de fadiga muscular. Na prática clínica, este achado é de extrema importância, 

uma vez que para se ganhar força muscular é necessário gerar um grau de torque muscular alto 

(Lai et al., 1988; Macdougall, 1992; Enoka, 2001), o qual é conseguido a partir de altas 
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intensidades de estimulação (Low e Reed, 2001; Robinson e Mackler, 2001; Brasileiro 2002; 

Campos et al., 2002; Hayes et al., 2010). Dessa forma, aplicações clínicas de EENM para o 

ganho de força muscular devem ser feitas já a partir de uma intensidade basal alta para que se 

atinja com mais facilidade a geração de torques altos.  

Vários estudos relatam o fator dor como limitante para o uso da EENM para o ganho 

de força, uma vez que nesses protocolos é necessário o uso de altas intensidades, as quais 

podem ser muito desconfortáveis para os indivíduos (Selcowitz, 1985; Swearingen, 2003; 

Lyons et al., 2004). A dor parece estar relacionada ao posicionamento e ao tamanho dos 

eletrodos usados para a estimulação elétrica. A colocação dos eletrodos sobre os pontos 

motores diminui significativamente a dor em relação à colocação dos eletrodos em outro local 

do ventre muscular, provavelmente pela maior quantidade de unidades motoras localizadas 

nos pontos motores que facilita a despolarização nervosa e o recrutamento muscular (Gobbo et 

al., 2011). Eletrodos maiores também promovem menos dor em relação a eletrodos pequenos, 

possivelmente pelo fato de se ter uma maior concentração de corrente elétrica numa menor 

unidade de área nos eletrodos menores (Martin et al., 2004). 

No presente estudo, ao analisar a influência da frequência de estimulação na promoção 

de dor com alta intensidade (60mA) usando uma escala visual analógica não foram 

encontradas diferenças estatisticamente significativas entre as frequências de 30, 50, 75 e 

100Hz, sendo que a média de dor de todas as frequências foi de 3,4. 

Outro fator que deve ser levado em consideração nos protocolos para ganho de força 

muscular é a fadiga induzida pela estimulação elétrica. Sabe-se que a estimulação elétrica é 

mais fatigante que o exercício voluntário, pois ela promove um recrutamento sincrônico das 

unidades motoras (Edwards et al., 1977), recruta primariamente das fibras brancas, que são 

mais fatigáveis (Pichon et al., 1995) e não atinge fibras musculares mais profundas.  

Gorgey et al., (2009) ao avaliarem o efeito da frequência, do tempo de pulso e da 

intensidade do estímulo sobre a fadiga muscular relataram que apenas a frequência deve ser 

levada em consideração quando se deseja minimizar a fadiga muscular e que o tempo de pulso 

e a intensidade estão relacionados ao recrutamento muscular e não influenciam na fadiga. 

Neste estudo a maior indução à fadiga foi relacionada a maiores frequências as quais geraram 

um torque maior, ao passo que as menores frequências geraram menor torque com menor 

indução à fadiga. Esse fenômeno pode estar relacionado ao fato de que quanto maior a 

frequência de estimulação maior a contração tetânica das fibras musculares do tipo II, que são 
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pouco resistentes à fadiga e quanto menor a frequência de estimulação, maior a contração 

tetânica das fibras do tipo I, as quais são altamente resistentes à fadiga (Celichowski, 2000). 

Da análise dos dados do presente estudo pode-se observar que o torque máximo caiu ao 

longo do tempo para todas as frequências estudas, indicando uma indução à fadiga ao longo do 

tempo. Entretanto, observou-se uma queda mais acentuada para as frequências de 50, 75 e 

100Hz em relação à frequência de 30Hz, o que sugere que frequências mais baixas podem 

prevenir a fadiga muscular por mais tempo.   A frequência de 35Hz foi considerada ótima para 

evitar fadiga (Binder-Macleod, 1992; Kukulka, 1992; Baker et al. 2000). 

Se analisarmos do ponto de vista da relevância clínica, pode-se perceber que a queda 

do torque indicando fadiga muscular ao longo do tempo está relacionada à frequência de 

estimulação. Com 30Hz ocorre uma queda de 68% do torque nos primeiros 40 segundos de 

estimulação, havendo uma estabilização após este período, na frequência de 50Hz a queda do 

torque é mais precoce, ele cai 75% nos primeiros 30 segundos, e por fim com 75Hz e 100Hz 

essa queda é ainda mais rápida e acentuada, 77% já nos primeiros 20 segundos de EENM.   

A geração de torque a partir da EENM tem relação direta à frequência de estimulação, 

frequências acima de 50Hz são capazes de gerar torques maiores, acima de 60% da contração 

isométrica voluntária máxima (CIVM), ao passo que baixas frequências, por exemplo de 10Hz 

geram torques entre 30 a 40% daquele produzido na frequência de 50Hz (Edwards et al., 1977; 

Martin et al., 1994; Pichon et al., 1995). Entretanto, segundo o estudo de Garret et al., 1984, 

acima de 32Hz não se observa aumento na tensão muscular gerada, mesmo aumentando a 

frequência do estímulo.  

No presente estudo, foi possível gerar com uma frequência de 50Hz, um torque 

correspondente a 50% da CIVM dos indivíduos utilizando em média uma  intensidade de 

60mA e, ao utilizar a mesma intensidade de estimulação para as outras frequências estudadas 

não foram observadas diferenças estatisticamente significativas entre elas, ou seja, a variação 

da frequência (30, 50, 75 e 100Hz) não influenciou na geração de torque, apesar de ser 

observado uma tendência de aumento do torque com frequências maiores.  

Ao realizar o teste de Pearson para analisar a relação entre a geração de torque a partir 

da EENM e a antropometria dos indivíduos pode-se observar uma relação do torque com as 

dimensões físicas dos indivíduos, dessa forma um fator que pode ter contribuído para a 

ausência de diferenças estatisticamente significativas na geração de torque entre as frequências 
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estudadas pode estar relacionada a diferenças no comprimento e no perímetro da coxa entre os 

indivíduos deste estudo. 

Outra hipótese que pode explicar a ausência de diferenças estatisticamente 

significativas na geração de torque para as diferentes frequências estudadas está relacionada à 

intensidade de estímulo utilizada. Com altas intensidades como a usada neste estudo, em 

média de 60mA, o fator freqüência de estimulação, ou seja, o aumento na tetânia da contração, 

se torna irrelevante para gerar mais torque, uma vez que, provavelmente já se tenha esgotado o 

número de unidades motoras recrutadas pela alta intensidade de estimulação. Estudos futuros 

devem ser feitos investigando até que ponto a frequência e a intensidade influenciam na 

geração de torque e como esses dois parâmetros se relacionam entre si.   

7. CONCLUSÕES 

 

1. A frequência de estimulação não influencia a promoção de dor durante a EENM com 

alta intensidade. 

2. A geração de fadiga é diretamente proporcional a frequência de estimulação, ou seja, 

quanto maior a frequência maior a indução a fadiga.  

3. A frequência de estimulação não influencia na geração de torque. 
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8. ANEXOS 

 

UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU 

ANEXO 1 - SELEÇÃO 

Nome:____________________________________________________     Idade:_____ 

Telefone:__________________     Peso:_____     Altura:______ 

1- Pratica alguma atividade física? 

(   ) Sim. Qual ?_________________________ Frequência?________ 

(   ) Não 

2- Possui diabetes, hipertensão ou triglicérides alto? 

(   ) Sim      (    ) Não 

Outros:______________________________________________ 

3- Realizou alguma cirurgia há menos de 3 anos? 

(   ) Sim. Qual? _____________________________ 

(   ) Não 

4- Possui alguma dor? (Indique no desenho) 
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ANEXO 2 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

FACULDADE DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE 

CURSO DE FISIOTERAPIA 

 

Influência de diferentes frequências da EENM na geração de torque isométrico, fadiga e 

dor no músculo quadríceps femural 

 

Eu, ___________________________________________________ portador de RG 

_________________, abaixo assinado, dou meu consentimento livre e esclarecido para 

participar como voluntário do projeto de pesquisa supracitado, sob responsabilidade dos 

pesquisadores Dra. Maria Cristina Balejo Piedade, André Mendes, Beatriz Crespo, Kleber 

Ferraro, Camila Schio, Edimirson Rodrigues, Nilo Colita, Renan Fernandes e Renata Monteiro 

na Universidade São Judas Tadeu. 

Assinando este Termo de Consentimento, estou ciente de que: 

1) O objetivo da pesquisa é investigar parâmetros de estimulação elétrica neuromuscular para 

ganho de força em indivíduos adultos jovens. 

2) Será realizada tricotomia na região de colocação dos eletrodos em minha pele de forma 

indolor. 

3) Serei submetido a uma avaliação do torque isométrico gerado na extensão da articulação do 

joelho, através do aparelho dinamômetro isocinético localizado no laboratório de movimento 

humano da USJT. 

4) Para a estimulação elétrica neuromuscular, será aplicada uma corrente elétrica para a 

produção de contração muscular por cinco vezes, através de eletrodos de superfície colocados 

sobre o grupo muscular quadríceps.  

5) Esse estudo não oferecerá riscos à minha integridade física ou mental. Eventualmente, caso 

eu sinta cansaço ou dor muscular em função do teste, terei toda assistência necessária na 

Clínica de Fisioterapia da Universidade São Judas Tadeu. 

6) Minha participação neste estudo não trará benefício terapêutico de imediato, servirá para 

elaboração de um protocolo mais eficiente para eletroestimulação neuromuscular e de base 

para novas pesquisas.  

7) É condição indispensável para minha participação na pesquisa clínica que eu esteja em boa 

saúde e, portanto, não esteja no momento sob tratamento médico e nem fazendo uso de 

quaisquer drogas ou medicações. 

8) Este trabalho não será remunerado e nenhum gasto adicional será cobrado do indivíduo 

testado. 

9) Serão utilizados os equipamentos da própria instituição, caso haja algum gasto excedente, 

esse ficará por conta dos participantes dessa pesquisa. 
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10) Estou livre para interromper a qualquer momento minha participação na pesquisa. 

11) Meus dados pessoais serão mantidos em sigilo e os resultados gerais obtidos através da 

pesquisa, serão utilizados apenas para alcançar os objetivos do trabalho, expostos acima, 

incluída sua publicação na literatura científica especializada sejam eles favoráveis ou não. 

12) Poderei contatar o Comitê de Ética de Pesquisa Universidade São Judas Tadeu para 

apresentar recursos ou reclamações em relação à pesquisa através do telefone (11) 2799-1944. 

13) Poderei entrar em contato com os responsáveis pelo estudo, Prof. Maria Cristina Balejo 

Piedade pelo telefone (11) 27991659 e os alunos André Mendes, Nilo Colita e Renata 

Monteiro pelos telefones (11) 73331862, (11) 91104212 ou (11) 95652005 sempre que julgar 

necessário. 

14) Obtive todas as informações necessárias para poder decidir conscientemente sobre a minha 

participação na referida pesquisa. 

15) Este Termo de Consentimento é feito em duas vias sendo que uma permanecerá em meu 

poder e outra com os pesquisadores responsáveis. 

 

São Paulo, __________de _________ de 2011. 

 

______________________________________________________ 

Nome do voluntário e assinatura 

______________________________________________________ 

Nome e assinatura do Pesquisador Responsável pelo Estudo  

 

                                             Dra. Maria Cristina Balejo Piedade 

                                             Alunos: André Pinto Souza Mendes  

                                                           Beatriz Crespo 

                                                           Camila Schio Andrade da Silva 

                                                           Edimirson Rodrigues Rocha 

                                                           Kleber Elias Ferraro 

                                                           Nilo Henrique Colita  

                                                           Renan Fernandes Ribeiro 

                                                           Renata Monteiro Silva 
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UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU 

ANEXO 3 – AVALIAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA 

 

Nome: ________________________________________    Data: _____________ 

Peso: ___________ Altura: ___________ IMC (Peso / Altura ²): ___________ 

 

1. MOVIMENTOS ATIVOS 

Movimento ADM (graus, P1, P2)       Qualidade do movimento 

 D E D E 

Agachamento     

Flexão     

Extensão     

 

2. TESTE DAS UNIDADES CONTRÁTEIS (TUC) 

Grupo Muscular Força Dor 

Flexão (bíceps femoral, semitendinoso, semimembranoso)   

Extensão (quadríceps)   

 

3. ADM PASSIVA 

Movimentos 

fisiológicos 
ADM (Graus) Sensação terminal Dor 

Flexão    

Extensão    
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