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Resumo: Aplicação da Estimulação Elétrica Neuromuscular de superfície no 

tratamento do ombro doloroso de pacientes com sequelas de Acidente Vascular 

Cerebral: uma revisão sistemática. 

 

 

O objetivo do presente estudo é verificar o efeito da aplicação da estimulação elétrica 

neuromuscular em pacientes hemiplégico com ombro doloroso. O método de pesquisa 

usado é a revisão sistemática da literatura, considerando estudos do tipo ensaio 

clínico, publicados no período de 2008 até o mês de agosto de 2018, nas bases de 

dados: Medline, Pubmed e PEDro. Os critérios de inclusão dos artigos são pacientes 

com diagnóstico de AVC em fase aguda ou crônica, sem qualquer outra doença 

neurológica associada, presença de grupo controle, aplicação com eletrodos de 

superfície. Foram encontrados 8 abstracts na base de dados PEdro, 67 na base de 

dados Medline e 15 na base de dados Pubmed que estavam de acordo com os 

critérios de inclusão, porém foram analisados por completo somente 3 estudos da 

base de dado PEdro, 5 da base de dado Medline e 3 da base de dados Pubmed. Os 

artigos analisados mostram que o tratamento do ombro doloroso com estimulação 

elétrica neuromuscular diminui a subluxação, a dor e a função na maioria dos artigos, 

assim como a fisioterapia convencional também traz os mesmos benefícios, porém a 

intervenção em combinação com as duas técnicas se faz ideal para o tratamento. 

. Os artigos ainda estão em análise e o trabalho de revisão em andamento. 

 

 

  



1. Introdução 

O acidente vascular encefálico (AVE) também conhecido como acidente 

vascular cerebral (AVC) é considerado uma das grandes causas de incapacidades 

neurológica no adulto, com consequência negativa nas relações pessoais, familiares, 

sociais e sobre tudo na qualidade de vida do indivíduo. (CHAGAS 2001) 

A origem do AVC é vascular e seus sintomas perduram por mais de 24 horas 

ou conduzem a morte. O sintoma tem um desenvolvimento rápido de sinais clínicos 

de distúrbios focais e globais. As duas etiologias são isquêmicas ou hemorrágicas. 

(VALENTE et al., 2010). 

Das etiologias, o AVC isquêmico ocorre por obstrução de uma das artérias 

cerebrais e, segundo Bamfoordet et al., 1988, aproximadamente 80% dos AVCs se 

devem a oclusão de uma das artérias cerebrais. Já o AVC hemorrágico, 9% são 

causados por hemorragia de áreas profundas do cérebro e ocorre pelo 

enfraquecimento das paredes arteriais e por isso desenvolvem pequenas herniações 

ou microaneurisma, podendo romper-se. 

O AVC é a segunda causa de morte no mundo e a primeira de incapacidade. 

Apresenta alta taxa de incidência no Brasil e no mundo, e é a terceira causa mais 

comum de óbito em países ocidentais, ficando atrás de doenças cardiovasculares e 

do câncer. Além de ser mais comum em pacientes do sexo masculino, variando entre 

75 a 85 anos de idade pode (LOPEZ et al., 2006 apud CABRAL, 2009). e (BRASIL, 

2013). 

Na prática clínica fisioterapêutica o AVC é a doença mais comumente tratada 

e a principal causa de incapacidade física. Das incapacidades físicas estão presentes 

a perda motora parcial ou total de hemicorpo acometido (hemiplegia ou hemiparesia), 

distúrbios visuais, sensoriais, além de incapacidades mentais, intelectuais e 

comprometimento de fala (disartria ou afasia). (O´Sullivan, 2004). 

As alterações motoras causadas pelo AVC são decorrentes de um desequilíbrio 

muscular e perda do controle motor que leva a instabilidade articular e alterações 

motoras de todo corpo, mas principalmente no hemicorpo acometido. (CESÁRIO, 

2006; UMPHRED, 2004). 



O desequilíbrio muscular na hemiplegia é a principal causa do ombro doloroso 

no paciente com AVC, pois a imobilidade, a perda da seletividade dos movimentos e 

a diminuição do controle de recrutamento muscular, com predomínio da ação da 

musculatura flexora em membro superior (do lado hemiplégico), prejudicam as 

atividades de vida diária (HORN.eT.al, 2003). 

Estudos têm tentado estabelecer as causas de dor no ombro doloroso do 

paciente hemiplégico. Segundo dados epidemiológicos o ombro doloroso no 

hemiplégico apresenta uma incidência descrita entre 9% e 73%, sendo esta 

variabilidade influenciada pelo movimento de avaliação e pelas características do 

doente (ZETOLA et al., 2001). 

O mecanismo de causa de ombro doloroso nas hemiplegias pode estar 

relacionado a vários fatores: subluxação-umeral, capsulíte do ombro, síndrome do 

impacto, tendinite bicipital, neuropatia por tração do plexo braquial, espasticidade, 

limitação da ADM, lesões de partes moles, dor central. (KLOTZ, et al.,2006) 

Das abordagens clínicas para ombro doloroso, como tratamento 

fisioterapêutico, podemos citar: estimulação elétrica funcional (functional electrical 

stimulation – FES), mobilizações articulares, posicionamento adequado, 

cinesioterapia, massagem e alongamentos (KLOTZ, et al.,2006) 

A eletroestimulação neuromuscular (EENM) é uma técnica bastante utilizada 

para resolução desse quadro, porém a literatura não mostra com clareza a maneira e 

protocolo mais eficaz, para tanto a estimulação elétrica neuromuscular é realmente 

eficaz no tratamento do ombro doloroso de pacientes com sequelas de AVC? 

O objetivo do presente estudo é verificar o efeito da EENM no tratamento do 

ombro doloroso de pacientes com sequelas de AVC e avaliar quais protocolos a 

literatura descreve para esse tratamento. 

 

 

 



2. Métodos: 

Foi elaborado por revisão sistemática entre estudos clínicos publicados no 

período de 2008 a 2018, nas seguintes bases de dados: Medline, Pubmed e Pedro. 

Os artigos selecionados incluíam pacientes com diagnóstico de AVC em fase aguda 

ou crônica com quadro de ombro doloroso. 

 

2.1. Critério de elegibilidade 

2.1.1. Tipo de estudo 

Todos os estudos selecionados foram do tipo ensaio clínico com grupo controle 

que avaliaram o efeito da estimulação elétrica neuromuscular no ombro doloroso de 

pacientes com sequelas de AVC. Não foi imposto idioma específico. 

2.1.2. Tipos de participantes 

Os estudos clínicos considerados incluíam pacientes de qualquer idade e 

gênero com diagnóstico clínico de AVC isquêmico e hemorrágico, agudo ou crônico. 

Estudos que incluíam pacientes com outras condições neurológicas não foram 

incluídos. 

2.1.3. Tipos de intervenções 

Foram incluídos no presente estudo, artigos que apresentavam um grupo 

submetido a estimulação elétrica neuromuscular (EENM), com uso de eletrodos de 

superfície e outro grupo controle, submetido a fisioterapia convencional (exercícios 

ativos, passivos, ativo assistido, alongamentos, facilitação neuromuscular 

proprioceptiva, método Bobath, bandagem functional). 

2.1.4. Tipos de avaliações utilizadas 

As avaliações deveriam abranger a dor no ombro, subluxação do ombro e 

função motora do membro superior plégico. 



2.2. Estratégia de Busca 

Os bancos de dado bibliográficos pesquisados foram MEDLINE, PEDro 

(Physiotherapy Evi- dence Database), and PubMed, do início de Fevereiro até o dia 

17 de agosto de 2018. Foram feitas buscas semanais, sem qualquer restrição de 

idioma e com as seguintes palavras-chave: electrical stimulation, functional electrical 

stimulation, neuromuscular electrical stimulation, FES, NMES, shoulder joint, 

subluxation, pain, motor function, stroke and hemiplegia. Estudos relevantes foram 

identificados pelos títulos e abstracts. Dos estudos relevantes foram revisadas as 

referências bibliográficas para identificação de outros estudos relevantes. 

 

2.3. Seleção dos estudos 

Os estudos encontrados nas bases de dados foram analisados por dois 

avaliadores. Cada base de dados resultou em um número de artigos. Os abstracts de 

todos os artigos foram revisados e se o abstract estivesse de acordo com os critérios 

de inclusão do presente estudo, o artigo era analisado por completo (tabela 1). Depois 

dos abstracts analisados (8 na base de dados PEdro, 67 na base de dados Medline e 

15 na base de dados Pubmed), foram analisados por inteiro 3 estudos da base de 

dado PEdro, 5 da base de dado Medline e 3 da base de dados 

pubmed. Esses artigos foram seguiram os critérior de inclusão e exclusão 

estabelicidos para esse estudo (Figura 1). 

1. TABELA DE BASE DE DADOS:   
Base de 
dados 

Total de artigos analisados 
de acordo com a busca em 

cada base de dados 

Total de artigos incluídos em 
cada base de dados 

MEDLINE 67 1 

Pedro 8 3 

Pubmed 15 5 



 

3. Resultados preliminaries 

Cada artigo foi analisado quanto as avaliações para graduar o nível de dor no 

ombro, a presença de subluxação, tratamentos utilizados em cada grupo (lembrando 

que era necessário a presence de um grupo controle), local de colocação de eletrodos 

e parametros de corrente, resultados das abordagens escolhidas em cada estudo 

A descrição dos estudos estão apresentadas nas tabelas 2, 3 e 4 e nessas 

podem ser observadas as seguintes considerações: 

De acordo com os estudo analisados, pode-se verificar que a amostra variou 

de 20 participantes a 50 participantes, todos divididos de forma randomizada em 

grupos, um grupo sempre com aplicação da estimulação elétrica neuromuscular (FES 

ou NMES) e o outro grupo com fisioterapia convencional, mesmo que associada a 

EENM. 

Os parâmetros descritos pelos estudos mostraram a aplicação dos eletrodos 

de superfície nos músculos supra espinhal e deltoide, com uso de parâmetros que 

variam frequência 35 Hz a 25 Hz, com largura de pulso de 0 a 250 microssegundos, 

com ciclo de trabalho (tempo on e tempo off) variando de 1:1 (10/10) ate 1:3 (10/30), 

MEDILINE        67
PEDro               8
PUBMED         15
TOTAL:            90

ARTIGOS REVISADOS ABSTRACTS 
90

ARTIGOS EXCLUSOS: 81
ENSAIO CLÍNICOS NÃO RANDOMIZADOS

* REVISÃO LITERÁRIA
* ESTUDO DE CASO

* GRUPO TRATAMENTO PLACEBO

ARTIGOS INCLUSOS: 9
ENSAIO CLINICO RANDOMIZADO DE 

EENM VS GRUPO CONTROLE
* 10 ANOS

ESTUDO CLINICO RANDOMIZADO.

ARTIGOS REVISADOS NA INTEGRA :  11



com tempo de eletroestimulação total variando de 20 a 30 minutos por sessão, 

variando as sessões de 16 semanas a 4 semanas. 

Como resultados, os estudos mostraram que a EENM diminui o nível de dor, 

aumenta a amplitude de movimento articular e diminui o grau de subluxação de acordo 

com 4 estudos. 

Os resultados do presente estudo estão sendo analisados para a finalizacão da 

revisão seja feita. 

 
4. Discussão : 
 
Os resultados obtidos no estudo sobre os artigos sugerem que a eletroestimulação 

possui maior eficácia quando comparada com a fisioterapia convencional isolada. De 

acordo com Koyuncu,et al 2009, O grupo do EENM associado a fisioterapia tem 

maior efeito na redução da subluxação quando comparado com o grupo fisioterapia. 

Observado também que algumas intervenções não possuem efeito somado a 

EENM. De Acordo com De Jong, et al 2013 Alongamento estático combinado com 

EENM simultânea não tem efeitos significativos na amplitude de movimento, dor no 

ombro, a função do braço, ou AVD’s. 

De acordo com Jang et al.2015 o treinamento de reabilitação com base em 

mecanismos de feedback BCI-FES-mediadas pode facilitar um melhor engajamento 

das áreas motoras e pode promover a neuroplasticidade em regiões do cérebro 

afetadas pelo AVC. Porém ambos os estudos tiveram melhorias sobre a subluxação 

do ombro em hemiplégicos. Entretanto verificamos que o grupo FES demonstrou 

melhora em HD, VAS e MFT enquanto grupo BCI-FES demonstrou melhora em VD, 

HD, VAS e MFT. Logo é importante ressaltar que o tratamento do FES combinado a 

fisioterapia e biofeedback possui eficácia, diferentemente de outras terapias 

combinadas como alongamento e EENM. Concluindo que é de suma importância 

combinar intervenções que possuam efeitos biomecânicos e fisiológicos 

semelhantes ou que se potencializem.  

 



 
Tabela 2. Representa a descrição dos estudos analisados por completo da base 

de dados PUBMED, após seguidos os critérios de inclusão e exclusão. 

Autor Amostra Avaliações usadas Tempo e tipo de 
intervenção 

Resultados 

Jong, 

et al. 

2013 

 

46 

participantes.  

Grupo 

Controle n=23 

(EENM+Posic

ionamento do 

braço) 

Grupo 

Experimental 

n=23 

(posicioname

nto 

estiramento 

do braço + 

EENM para 

antebraço) 

Avaliação de 

incapacidade do 

membro superior Fugl-

Meye) 

Goniômetro para 

avaliar gama passiva 

de rotação externa 

ombro, flexão e 

abdução, a extensão 

do cotovelo, supinação 

do antebraço, a 

extensão do punho 

com. 

Escala de Leeds Adulto 

para avaliar as 

atividades de vida 

diária. 

Escala de Tardieu para 

avaliar a espasticidade 

Shoulder que avalia 

tempo e a intensidade 

da dor. 

8 semanas e no 

seguimento de 20 

semanas em ambos os 

grupos. 

Os participantes do grupo 

experimental receberam 

posicionamento 

estiramento do braço com 

EENM amplitude do motor 

de quatro canais 

simultâneos. 

Os participantes do grupo 

de controle receberam um 

procedimento de 

posicionamento 

estiramento sham com 

TENS 

convencional sham 

simultâneas com sensação 

sensorial mínimo usando 

um protocolo semelhante 

tratamento, estimulador 

eléctrico e a colocação do 

eléctrodo (mas no 

antebraço apenas) como o 

grupo experimental. 

O alongamento 

estático 

posicionamento 

combinado com 

EENM simultânea 

não tem efeitos 

estatisticamente 

significativo na 

amplitude de 

movimento, dor no 

ombro, a função de 

base do braço, ou 

nas atividades da 

vida diária. 



45 minutos por dia, cinco 

dias por semana, durante 

oito semanas. 

Tabela 2. Representa a descrição dos estudos analisados por completo da base de 
dados Pubmed, após seguidos os critérios de inclusão e exclusão. 

Autor 

Koyuncu,

et al 

2009 

Amostra 

50 

participantes. 

Divididos em 

dois grupos: 

Grupo 

fisioterapia e 

EENM: n=25 

(FES e 

Fisioterapia) 

 

Grupo 

fisioterapia: 

n=25 

 

Avaliações 
Escala EVA para 

avaliar dor. 

Nível de 

subluxação do 

ombro  

Classificação 

desenvolvida por 

Van Iangenberghe 

e medidas 

milimétricas em 

radiografia ântero-

posterior do 

ombro. 

Tempo e tipo de 
intervenções  
Duração de 4 semanas 

(5 vezes por semana, 1 

hora por dia) 

EENM com uso do FES 

no mm. supra espinhal e 

deltoide posterior. 

Elétrodos de superfície; 

Corrente bifásica, 

frequência de pulso de 36 

Hz; intensidade para 

produzir abdução e flexão 

leve de ombro. 

Sessão de 60 min, com 

duração de pulso de 10 a 

30s; duração da pausa de 

12s 2s; subida de pulso 

de 1s. 

 

Resultados 
O grupo do 

EENM associado 

a fisioterapia tem 

maior efeito na 

redução da 

subluxação 

quando 

comparado com 

o grupo 

fisioterapia. 

Sem diferença 

entre grupos na 

avaliação da dor, 

pela EVA, porém 

ambos os grupos 

obtiveram 

diminuição da 

dor. 

 



Tabela 2. Representa a descrição dos estudos analisados por completo da base de 

dados Pubmed, após seguidos os critérios de inclusão e exclusão. 

Autor Amostra Avaliações 
usadas 

Tempo e tipo de 
intervenção 

Resultados 

Mangold, 

et al 

2009 

23 

participante

s. 

Grupo 1=12 

FES 

 

Grupo  

2= 11 

Fisioterapia 

Convencion

al 

Avaliado 

independên

cia com a 

escala 

Estendida 

Índice de 

Barthel, 

ADL e o 

CMSA para 

avaliar a 

recuperaçã

o motora do 

membro 

superior 

parético. 

 

Escala de 

Ashowrth 

modificada, 

para 

espasticida

de. 

Escala 

Fugl-Meyer 

Receberam a 

intervenção por 4 

semanas, de 3 a 5 

sessões de terapia com 

duração de 45 minutos. 

Terapia convencional 

(mobilização e 

movimentos seletivos 

do ombro, mão, braço 

e, e exercícios de 

preensão). 

FES foi realizado 

usando elétrodos de 

superfície, incluindo 4 

canais de estimulação 

(músculo deltoide 

anterior, m. tríceps 

braquial, extensores de 

dedo e flexores do 

dedo). 

A frequência de 

estimulação foi de 25 

Hz. A largura do pulso 

variou entre 0 e 250 

microssegundos para 

atingir a contração 

muscular. 

Não houve alteração significativa 

na dor a maioria dos nossos 

participantes estavam sem dor no 

ombro. 

Índice de Barthel 23 ou 0,73 para 

os escores de ganho Fugl-Meyer. 

Entretanto, houve diferenças entre 

os grupos clinicamente de 

subescore mediana e EBI 

pontuação braço CMSA, tanto 

favorecendo o grupo controle. 

De acordo com o MCID, apenas os 

ganhos do subtotal EBI no grupo 

de controle (3 pontos) e grupo FES 

(1,5 pontos), e o ganho do CMSA 

braço pontuação no grupo de 

controle (1 ponto) foram 

clinicamente importantes. 

Não havia evidência clara de 

superioridade ou inferioridade da 

FES. Sugerem que o número de 

sessões deve ser o dobro para 

testar a superioridade da FES. 

A função da mão CMSA melhorou 

significativamente no grupo FES. 

Nenhuma das medidas de 

resultados demonstraram 

diferenças de ganho significativas. 



Tabela 2. Representa a descrição dos estudos analisados por completo da base 

de dados PUBMED, após seguidos os critérios de inclusão e exclusão. 

Autor Amostra Avaliações 
usadas 

Tempo e tipo de 
intervenção 

Resultados 

Jang 

et al. 

2015 

20 

participantes: 

 

Grupo 1 n=10 

BCI-FES + 

Fisioterapia 

Convencional 

Grupo 2 n= 

10 FES + 

Fisioterapia 

Convencional 

Espasticidade do 

ombro foi 

mensurado pelo, 

MAS (classificado 

de 0 a 6 pontos). 

 

Teste de função 

dos membros 

superiores, foi 

utilizado o MFT 

desenvolvido para 

avaliar o 

desempenho 

manual. 

 

Avaliaram 

intensidade da dor 

com escala EVA. 

Subluxação ombro 

foi avaliada com 

radiografias de 

ombro com 

medições de VD e 

VH. 

Receberam a 

intervenção por 5 vezes 

na semana durante 6 

semanas. 

Os participantes no 

grupo de BCI-FES 

foram administrados 20 

minutos de FES sob o 

programa de BCI com 

terapia ocupacional 

convencional. O 

equipamento BCI 

consistia de sensores 

com fone de ouvido 

com detecção de ondas 

cerebrais enviados a 

uma tela de monitor 

demonstrando a 

atividade cérebro, 

sendo que o 

funcionamento do FES 

somente acontecia se 

houvesse concentração 

das ondas cerebrais 

sobre o movimento. 

Os resultados deste estudo 

sugerem que a formação BCI-

FES com terapia convencional 

podem ser eficazes na 

melhoria subluxação ombro de 

participantes com acidente 

vascular cerebral, facilitando a 

recuperação motora. 

Eles também descobriram que 

o treinamento de reabilitação 

com base em mecanismos de 

feedback BCI-FES pode 

facilitar um melhor 

engajamento das áreas 

motoras e promover a 

neuroplasticidade em regiões 

do cérebro afetadas pelo AVC. 

Porém ambos os estudos 

tiveram melhorias sobre a 

subluxação do ombro em 

hemiplégicos.  

O grupo FES demonstrou 

melhora em HD, VAS e MFT. 

O grupo BCI-FES demonstrou 

melhora em VD, HD, VAS e 

MFT. 



Tabela 3. Representa a descrição dos estudos analisados por completo da base 

de dados PEDRO, após seguidos os critérios de inclusão e exclusão. 
Autor Amostra Avaliações 

usadas 
Tempo e tipo de 
intervenção 

Resultados 

Chuang 

et al, 

2017. 

38 

Participante

s: 

Grupo 

EENM 

combinada 

com 

formação 

braço 

bilateral n= 

19.  

(experiment

al) 

 

Grupo 

TENS + 

formação 

bilateral 

braço n= 

19. 

(controle) 

Avaliação de 

incapacidade 

do membro 

superior Fugl-

Meye) 

 

A intensidade 

da dor foi 

medida por 

Escala de 

Faces 

Avaliação 

[NRS-FRS] e 

a forma curta 

do Breve Dor 

inventário 

[BIP-SF])  

Motricidade e 

dor foram 

avaliados 

usando um 

goniómetro 

clínico. 

Para avaliar 

funcionalidad

e foi usada 

fma-UL. 

Os participantes receberam 

as intervenções por 4 

semanas,12 sessões (3 dias 

na semana).  

O grupo experimental 

recebeu EENM 

desencadeadas por 

detecção de feedback EMG 

para permitir a estimulação 

eléctrica dos músculos 

(supra espinhoso e deltoide 

posterior) intensidade foi 

ajustado de 1 a 5, na 

configuração mais alta 

confortável, A frequência de 

estimulação de 30 Hz, 

relaxamento de EENM 

EMG-desencadeada foi 

ajustado progressivamente a 

partir de 10/10 para 30/10 s. 

O grupo de controle recebeu 

TENS durante 20 min. 

Parâmetros iguais ao grupo 

experimental, o nível de 

intensidade a nível sensitivo. 

Ambos receberam 20 

minutos de exercícios de 

treinamento do braço 

bilateral.  

Todos os resultados foram 

medidos pré tratamento, pós-

tratamento e 1 mês após a 

pós-tratamento. 

Houve a alteração na 

pontuação do questionário BIP-

SF de 3 a partir de pré-

tratamento para pós-tratamento 

no grupo experimental 2 pontos 

(3,37 pontos), enquanto que no 

grupo controle não conseguiu 

chegar a este limite (1,26 

pontos). 

Ambos os grupos melhoraram 

significativamente no FMA-UL, 

autores apontam que formação 

bilateral braço reduziu 

significativamente disfunção 

motora do membro superior. 

Ambos os grupos 

demonstraram reduções 

significativas na intensidade da 

dor pós-tratamento e atividades 

diárias. Apenas o NMES 

combinada com grupo de 

treinamento braço bilateral 

manteve a melhoria da 

intensidade da dor no follow-

up. 
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