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1. Resumo 

Esse estudo apresentará os efeitos da eletroestimulação neuro muscular 

(EENM) no quadríceps, de pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica 

(DPOC) classificação grau II/III (GOLD), cujo objetivo será observar a influência 

da eletroestimulação através da corrente russa Ibramed no quadríceps, sobre a 

capacidade funcional desses pacientes bem como, a sintomatologia e qual 

teste de capacidade funcional é mais expressivo sobre a qualidade de vida 

desses pacientes. Essa pesquisa constitui de forma perspectiva exploratória, 

longitudinal e qualificativa. Foi utilizado para verificar a qualidade de vida o 

questionário SF-36, e os testes de AVD-Glittre e teste de caminhada de 6 

minutos (TC6) para avaliar a capacidade funcional. As variáveis do estudo são, 

frequência cardíaca, frequência respiratória, força muscular respiratória (PIMax 

e PEMax), saturação de oxigênio, pressão arterial e sintomatologia. Esse 

estudo conta com 4 pacientes que foram submetidos à eletroestimulação no 

quadríceps, no qual os parâmetros são ajustados de acordo com a tolerância 

do paciente.  

2. Introdução  

Nos portadores da doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) pode 

haver disfunções musculares, que acabam reduzindo a capacidade funcional e 

levando a ausência da pratica de atividades físicas, influenciando na 

mobilidade, mortalidade e na qualidade de vida nesses pacientes. Para impedir 

a evolução da doença e melhorar a capacidade funcional, técnicas podem ser 

utilizadas em pacientes com DPOC. Dentre elas, os exercícios aeróbios que já 

mostram em diferentes estudos que melhoraram a capacidade funcional.        

Há também a eletroestumulação neuromuscular (EENM), sendo tratada 

como uma técnica segura e não implicar em sobrecarga no sistema 

respiratório, se comparada aos exercícios resistidos. Além disso, pacientes 

submetidos a tratamento com EENM apresentam menor consumo de oxigênio 

e ventilação minuto, menor sensação de dispnéia e fadiga quando comparado 

com treino de resistência. Portanto, não submetendo o paciente a esforço 

físico, reduz as chances de exacerbação do quadro clinico. Segundo Miranda 

et al. (2013), a utilização da EENM tem mostrado efeitos benefícios em 

pacientes com DPOC. Esses pacientes acabam sendo beneficiados em relação 

à capacidade de exercício, no desempenho dos músculos, qualidade de vida e 

redução da perda muscular.                                                                                              

Sendo assim, com a utilização da corrente russa em pacientes 

portadores de DPOC, qual é a influência da aplicação de eletroestimulação no 

quadríceps sobre a capacidade funcional desses pacientes e além da 

eletroestimulação, em qual teste a capacidade funcional é mais expressiva em 

termos de qualidade de vida? 



3. Objetivos 

Analisar as alterações sobre a capacidade funcional em portadores de 

DPOC após a eletroestimulação no quadríceps e identificar além da 

eletroestimulação, qual teste de capacidade funcional é mais expressivo em 

termos de qualidade de vida para o paciente. 

 

4. Métodologia  

 

O estudo constitui em pesquisa prospectiva de forma exploratória, 

longitudinal e qualitativa, na qual esta sendo realizada nas eminências da 

Interclínicas, Campus III do centro Universitário de Jaguariúna –UNIFAJ. 

As sessões de EENM são no total de 12 sessões, duas utilizadas para 

avaliação, sendo que os testes são realizados um em cada dia para que haja 

um descanso entre os testes, 8 sessões de aplicação da eletroestimulação, 

realizadas duas sessões semanais durante um mês, e duas ultimas sessões 

para reavaliação e reaplicação dos testes para que seja comparado os dados 

colhidos no início com os resultados finais. Os parâmetros da corrente russa 

aplicada no quadríceps foram modulados de acordo com a tolerância de cada 

paciente. 

 

5. Desenvolvimento  

Foram realizados os testes de capacidade funcional com os pacientes, 

sendo que o AVD-Glittre avalia a capacidade do paciente realizar atividades 

com os membros inferiores e superiores. E o teste de caminhada de 6 minutos, 

onde o paciente percorre a sua maior distância um trajeto amplo durante seis 

minutos. Durante ambos os testes os pacientes foram devidamente 

monitorados com a verificação dos sinais vitais antes, durante e após. Foi 

realizada a coleta da força muscular inspiratória e expiratória através do 

manovacuometro, aplicado o questionário de qualidade de vida, onde estão 

presentes 11 perguntas (Questionário de qualidade de vida SF-36), e também 

foi aplicado a EENM pela corrente russa no quadríceps e realizado a 

reavaliação com a aplicação dos testes e do questionário de qualidade de vida. 

 

6. Resultados preliminares 

Pacientes Idade Sexo  
TC6 

Início TC6 final AVD início AVD final 

1 67 Masculino  390 mts 465 mts 08:30 min 04:46 min 

2 28 Feminino 489 mts 507 mts 04:14 min 03:06 min 

3 70 Feminino 319 mts 424 mts 06:59 min 04:01 min 

4 51 Masculino  314 mts 454 mts 04:44 min 03:34 min 

 

O questionário de qualidade de vida SF-36 varia em uma escala de zero a cem, 

onde zero é o pior estado e cem o melhor. 



 

Questionário inicial 1 2 3 4 

Capacidade funcional 15 45 30 20 

Limitação por aspectos físicos 25 100 0 0 

Dor 84 100 31 42 

Estado geral de saúde  45 20 52 35 

Vitalidade 60 45 50 5 

Aspectos sociais 62,5 62,5 50 100 

Limitação por aspectos emocional 33,33 66,6 0 33,3 

Saúde mental 72 48 68 64 

Média  49,60 60,88 35,12 37,41 

 

Questionário final 1 2 3 4 

Capacidade funcional 20 50 60 60 

Limitação por aspectos físicos 100 50 75 100 

Dor 100 62 84 72 

Estado geral de saúde  45 42 52 37 

Vitalidade 75 60 85 85 

Aspectos sociais 100 75 100 100 

Limitação por aspectos emocional 100 100 100 100 

Saúde mental 100 68 80 96 

Média 80 63,37 79,5 81,25 
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