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elétrica neuromuscular (EENM) por meio da 
atividade eletromiográfica dos músculos vasto 
medial oblíquo (VMO) e vasto lateral oblíquo 
(VLO) pré e pós-estimulação em indivíduos 
n o r m a i s  e  p o r t a d o r e s  d e  d i s f u n ç ã o 
femoropatelar (DFP). Método: Participaram do 
estudo 28 voluntárias sedentárias (14 saudáveis 
e 14 portadores de DFP). A EENM foi realizada 
isolada e associada à contração isométrica 
voluntária do músculo quadríceps. O grupo 
Controle foi subdividido em GCI e GCII e os 
portadores de DFP em GDI e GDII. Os 
treinamentos foram realizados 3 vezes por 
semana, 30 minutos cada um, durante 8 semanas 
(90 minutos/semana). A eletromiografia foi 
realizada através de protocolo isométrico. Os 
testes de Wilcoxon e Mann-Whitney permitiram 
a comparação intragrupo e intergrupo, 
respectivamente. Resultados: O GD I mostrou 
uma redução significativa na frequência média 
do sinal elétrico do músculo VMO a 45° e 90° de 
f lexão da art iculação do joelho,  pós-
treinamento. Em relação à frequência mediana 
do sinal elétrico dos músculos VMO e VLO, 
pré-treinamento, o GC II obteve um maior valor, 
a 90° de flexão do joelho para ambos os 
músculos, quando comparado ao GD II. Após o 
treino, o GC II apresentou uma diminuição na 
frequência mediana do sinal elétrico do músculo 
VLO a 60° de flexão, assim como o GD I, para os 
músculos VMO e VLO, a 90° e 45°. Conclusão: 
O treino por meio da EENM ocasionou um 
quadro de fadiga muscular nos indivíduos 
analisados.
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ABSTRACT

Objective: To evaluate the effect of 
neuromuscular electrical stimulation (NMES) 
through the electromyographic activity of the 
vastus medialis oblique muscle (VMOM) and 
vastus lateralis obliquus muscle (VLOM) pre-
and post-stimulation in normal subjects and 
patients with patellofemoral dysfunction (PFD). 
Methods: This study included 28 sedentary 
volunteers (14 healthy and 14 with PFD). 
NMES were performed isolated and associated 
with voluntary isometric contraction of the 
quadriceps muscle. The control group was 
divided into GCI and GCII and patients with 
DFP in GDI and GDII. Training was performed 
3 times a week, 30 minutes a day, for 8 weeks (90 
minutes / week). The electromyography was 
performed using an isometric protocol. The 
Wilcoxon and Mann-Whitney's test allowed the 
intragroup and intergroup comparison, 
respectively. Results: The DGI showed a 
significant reduction in the mean frequency of 
the electrical signal of the VMO muscle, at 45° 
and 90° flexion of the knee joint, post-training 
when compared with pre-training. About the 
center frequency of the electrical signal of the 
VMOM and VLOM, pre-training, GC II had a 
higher value at 90° flexion of the knee for both 
muscles when compared to GD II. After 
training, the GC II showed a decrease in the 
median frequency of the electrical signal of the 
VLOM at 60° of flexion. Similar results were 
obtained in the GD I, for VMOM and VLOM, at 
90° and 45°. Conclusion: The NMES training 
caused muscle fatigue in the studied subjects.

INTRODUÇÃO

A patela possui função de destaque no 
mecanismo de extensão da articulação do 
joelho, o que leva a um aumento na força de 

1
execução do movimento em 50% . Sua 
característica, portanto, é centralizar forças 
d ive rgen t e s  do  múscu lo  quad r í ceps , 
transmitindo-as de maneira uniforme para o 

2tendão patelar e o osso subjacente . 

A articulação do joelho possui grande 
mobilidade e frequentemente torna-se 
suscetível a lesões, devido à grande sobrecarga 
imposta e à sua dependência nos componentes 
musculares e ligamentares que proporcionam 

3
s u a  e s t a b i l i z a ç ã o .  U m a  a l t e r a ç ã o 
musculoesquelética muito comum que envolve 
a articulação do joelho é a disfunção 
femoropatelar  (DFP).  Veri f ica-se  nos 
diagnósticos ortopédicos que 25% dessas 

4alterações estão relacionadas a esta doença  e, 
geralmente, acometem atletas e indivíduos 
sedentários do sexo feminino, principalmente 

5 ,  6
adultos jovens . A origem básica e a 
patogênese exata da DFP são desconhecidas, 
mas alguns fatores têm sido apontados, 
incluindo: trauma agudo, injúrias ou cirurgias 
ligamentares, instabilidade, uso excessivo da 
art iculação,  imobilização, sobrecarga, 
predisposição genética, mau alinhamento ou 
disfunção no mecanismo extensor  da 
articulação do joelho, anomalias congênitas na 
patela, sinovites prolongadas, hemorragias e 
infecções recorrentes na articulação e repetidas 

7
infiltrações de corticoides intra-articulares . 

O aumento do ângulo Q, patela alta ou 
baixa, torção tibial lateral, pronação subtalar 
excessiva, joelho valgo ou varo e antiversão 
femoral,  também são apontados como 

8,9
causadores do desalinhamento patelar . 
Algumas teorias têm o propósito de explicar a 
etiologia da DFP incluindo as biomecânicas, 
musculares e de uso excessivo da articulação. 
No entanto, a literatura e a experiência clínica 
sugerem que a et iologia da DFP seja 
multifatorial e com isso, a hipótese mais aceita é 

10,11o tracionamento lateral da patela . Esse 
deslocamento anormal da patela causa uma 
sobrecarga na articulação e subsequente 

12desgaste na cartilagem articular . Alguns 
13-15 autores sugerem que, para o restabelecimento 

da biomecânica articular normal da articulação 
femoropatelar, seja indicado o tratamento 
conservador, com ênfase no fortalecimento 
seletivo do músculo vasto medial oblíquo 
(VMO). Foram realizados estudos com o 
objetivo de fortalecer seletivamente o músculo 

13-18VMO . 
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O fortalecimento do músculo quadríceps 
femoral pode ser realizado por meio de 
exercícios de extensão do joelho, dentro da 

16,  17amplitude de movimento . Entretanto, 
acredita-se que o músculo VMO estará sendo 
ativado do mesmo modo que o músculo vasto 
lateral (VL), não havendo uma ativação 

18seletiva . 
E m  v i s t a  d e s s a  p r o b l e m á t i c a ,  a 

eletromiografia tem sido utilizada em estudos de 
avaliação da função muscular, na avaliação dos 
resultados de intervenções ou de uma forma 
mais ampla, em estudos básicos de avaliação da 
atividade das unidades motoras e sua relação 

19
com a tensão muscular . Além disso, a EMG de 
superfície tornou-se uma técnica muito utilizada 
no campo da pesquisa e no tratamento de 
diversas disfunções musculares, por ser de fácil 
manuseio e não invasiva, o que lhe dá um 
destaque significativo no monitoramento da 
atividade elétrica muscular. 

OBJETIVOS

O presente estudo teve como objetivo 
avaliar o efeito do treinamento por meio da 
estimulação elétrica neuromuscular (EENM) 
em indivíduos clinicamente normais e 
portadores da DFP, analisando a frequência 
média e mediana do sinal elétrico dos músculos 
vasto medial oblíquo (VMO) e vasto lateral 
oblíquo (VLO) pré e pós-estimulação.

MATERIAIS E MÉTODOS

AMOSTRA 
Participaram do estudo 28 voluntárias 

adultas sedentárias, com idade média de 22,4 
anos (±3,9), altura média de 1,62 m (±0,05), 
peso médio de 54,6 Kg (± 6,5), prega cutânea da 
coxa de 16,2 mm (±3,0) e percentual de gordura 
de 21,4% (±3,3). Foram divididas em dois 
grupos: clinicamente normais (CN), com 14 
voluntárias e também 14 voluntárias portadoras 
da DFP. 

As voluntárias de ambos os grupos, não 
apresentavam fraturas, luxações ou subluxações 
da articulação femoropatelar, lesão meniscal 

e/ou ligamentar do joelho, qualquer história 
prévia de intervenção cirúrgica e não estavam 
sob tratamento farmacológico para doenças 
osteomioarticulares. O grupo clinicamente 
normal não referiu dor ou desconforto, bem 
como não apresentou sinais posit ivos 
relacionados com a DFP na avaliação prévia. O 
grupo portador da DFP não referiu dor ou 
desconforto, principalmente na articulação do 
joelho, por um período mínimo de três meses, e 
apresentou como sinais clínicos da doença um 
aumento do ângulo Q (superior a 16º), patela 
alta, presença de crepitação, torção tibial lateral 
e pronação subtalar excessiva. 

Todas as voluntárias leram e assinaram um 
Termo de Consentimento Formal para a 
participação na pesquisa, previamente aprovado 
pela Comissão de Ética em Pesquisa da 
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) 
sob protocolo nº 192/2006. V RMS e 
impedância do sistema de 1010 Ohms. Os canais 
são compostos por filtros passa faixa para 
eliminação de ruídos de 15 Hz a 1kHz. Os 
eletrodos ativos possuem um ganho de 20 vezes, 
o ganho do condicionador é programável por 
software, sendo este entre 0,625 até 800 vezes. 
O eletromiógrafo foi interfaciado com um 
notebook Centrino 512 Mb. 

Anteriormente às avaliações as áreas da 
pele foram tricotomizadas, esfoliadas com lixa 
fina e realizada assepsia com álcool etílico 
hidratado 70º, diminuindo assim a impedância 
da pele. 

EQUIPAMENTOS 
Foi utilizado um eletromiográfo da marca 

D a t a H o m i n i s  Te c n o l o g i a ® ,  m o d e l o 
Myosystem-Br1 (Uberlândia, MG), com doze 
canais de entradas analógicas. A conversão dos 
sinais analógicos para digitais foi realizada por 
uma placa A/D com faixa de entrada de 16 bits 
de resolução, frequência de amostragem de 
2000 Hz, módulo de rejeição comum (IRMC) 
maior que 90 dB, taxa de ruído do sinal menor 
que 3. Para captação da atividade mioelétrica, 
foram utilizados eletrodos ativos compostos de 
Ag-AgCl, com distância fixa de 10 mm e 
dispostos perpendicularmente em relação à 

20
direção das fibras musculares . Os eletrodos 

15
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foram posicionados no músculo VMO a 4 cm 
acima da borda superomedial da patela, com 

21
inclinação de 55°  e, para o músculo VLO, 
foram fixados a 2 cm acima do epicôndilo lateral 

22do fêmur com inclinação de 50,4°  . 
Para a correta fixação, foi traçada uma linha 

da espinha ilíaca ântero-superior ao centro da 
patela, servindo como referência para a medida 
dos ângulos de inclinação de todos os eletrodos. 
Foi utilizado um eletrodo de referência, untado 
com gel eletrocondutor (Lectron II®), 
constituído de uma placa metálica circular e 
posicionado na tuberosidade anterior da tíbia do 

21membro a ser avaliado . Para o fornecimento da 
EENM foi utilizado um gerador de pulso, 
modelo Neurodyn High Volt da marca 
IBRAMED®, com forma de pulso quadrática, 
bifásica, duração de pulso de 100 µs, frequência 
de 2.500 Hz modulada em 50 Hz. Foram 
utilizados eletrodos modelo silicone-carbono e 
untados com gel hidrossolúvel e posicionados 
sobre o ventre dos músculos VMO e adutor 
magno por meio de f i tas adesivas.  O 
posicionamento dos eletrodos foi efetuado a 
partir dos ângulos de inclinação das fibras 
musculares. 

Assim, para o músculo VMO foi realizada a 
fixação a 4 centímetros acima da borda 
superomedial da patela, com ângulo de 

21
inclinação de 55º . Para o músculo adutor 
magno o eletrodo foi posicionado a 10 cm da 
interlinha articular do joelho na região medial da 

23
coxa . 

PROTOCOLO EXPERIMENTAL
Inicialmente foi realizada uma linha de base 

para determinação do torque isométrico 
máximo de cada voluntária e definida, 
aleatoriamente, em três diferentes angulações: 
joelho com flexão de 90°, 60° e 45° durante três 
dias não consecutivos. Após essa etapa, foi 
realizada a média da força máxima de cada 
voluntária, ou seja, 100% da contração 
isométrica voluntária máxima (CIVM). Foram 
feitas três contrações a 100% da CIVM de 
extensão da perna no membro avaliado durante 
8 segundos, com um intervalo de 1 minuto entre 
as contrações, sendo excluídos para a análise do 
sinal os primeiros 2 segundos e o último 

segundo. Este procedimento foi repetido, 
aleatoriamente, em diferentes angulações (90°, 
60° e 45° de flexão do joelho), com um intervalo 
de 2 minutos. 

Para a determinação do ângulo da 
articulação do joelho, foi utilizado um 
goniômetro universal de plástico da marca 
CARCI®. 

TREINAMENTO DE FORÇA 
F o r a m  r e a l i z a d o s  d o i s  t i p o s  d e 

treinamentos,  um por meio da EENM 
isoladamente e outro por meio da EENM 
associada ao exercício de contração isométrica 
voluntária do músculo quadríceps em banco 
extensor. Com isso, houve uma subdivisão nos 
grupos Controle (designados por GC I e GC II) e 
portadores DFP (designados por GD I e GD II). 
Os treinamentos foram realizados 3 vezes na 
semana, 30 minutos diários, perfazendo um total 
de 90 minutos/semana, durante 8 semanas. A 
intensidade da corrente foi dada de acordo com o 
limiar motor de cada voluntária e incrementada 
a cada 3 minutos de trabalho para proporcionar 
uma sobrecarga ao músculo e as adaptações 

24
esperadas no sistema neuromuscular . Os 
parâmetros Ton - Toff também foram evoluídos a 
cada semana de treinamento. O controle da 
intensidade foi registrado para consultas prévias 
antes do início da sessão seguinte. 

ANÁLISE ESTATÍSTICA 
Inicialmente a análise estatística foi 

r ea l i zada  pe lo  t e s t e  de  no rma l idade 
Kolmogorov-Smirnov; observados dados que 
não se apresentavam normais, foram então 
aplicados testes não paramétricos nas 
comparações. Na análise intragrupo, foi 
utilizado um teste não paramétrico de amostras 
dependentes, o teste de Wilcoxon, com um nível 
de significância de p ≤ 0,05. 

Para análise intergrupos, também foi 
utilizado teste não paramétrico de amostras 
independentes, o teste de Mann-Whitney, com 
um nível de significância de p ≤ 0,05. 

RESULTADOS

Os resultados referentes à variável de 
frequência média do sinal eletromiográfico, 
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*Valor estatisticamente significativo em relação ao pré-treinamento

Tabela 1: Médias/desvios-padrões e valores de p na 
análise intragrupo (Wilcoxon) referentes à frequência 
média do sinal elétrico dos músculos VMO e VLO.
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apresentaram diferença estatisticamente 
significativa apenas na análise intragrupo, para 
o GD I a 45° e 90° de flexão da articulação do 
joelho no músculo VMO pós-treinamento 
proposto (Tabela 1). 

O GD I apresentou uma diminuição na 
frequência média do sinal elétrico do músculo 
VMO a 45° e 90° de flexão da articulação do 
joelho após o treinamento proposto. Na análise 
intergrupo, referente à frequência média do sinal 
eletromiográfico, foi observada diferença 
es ta t is t icamente  s ignif ica t iva  quando 
comparados os GD I e II, a 90° de flexão da 
articulação do joelho, no músculo VLO, pré-
treinamento. O GD I obteve um valor de 
frequência média maior em relação ao GD II, a 
90° de flexão da articulação do joelho, para o 
músculo VLO, pré-treinamento. 

O s  d e m a i s  g r u p o s  a v a l i a d o s  n ã o 
apresentaram diferença estatisticamente 
significativa nos diferentes posicionamentos da 
articulação do joelho, tanto para o músculo 
VMO quanto para o VLO, pré e pós-treinamento 
proposto (Tabela 2). Em relação à variável de 
frequência mediana do sinal eletromiográfico, o 
G C  I I  a p r e s e n t o u  u m a  d i m i n u i ç ã o 
estatisticamente significativa na frequência 
mediana do sinal elétrico do músculo VLO a 60° 
de flexão da articulação do joelho pós-
treinamento e o mesmo ocorreu com o GD I nos 
músculos VMO e VLO, a 90° e 45° de flexão da 
articulação do joelho, respectivamente (Tabela 
3) .  Os demais  grupos anal isados não 
apresentaram diferença estatisticamente 
significativa, como mostra a Tabela 3. 

Na análise intergrupo, para a variável de 
f requência  mediana,  houve di ferença 
es ta t is t icamente  s ignif ica t iva  quando 
comparado os GC II e GD II, para os músculos 
VMO e VLO a 90° de flexão da articulação do 
joelho, pré-treinamento. O GC II obteve um 
maior valor de frequência mediana em ambos os 
músculos, pré-treinamento. Os demais grupos 
avaliados não apresentaram diferença 
estatisticamente significativa nos diferentes 
posicionamentos da articulação do joelho tanto 
para o músculo VMO quanto para o músculo 
VLO, pré e pós-treinamento proposto (Tabela 
4). 

Tabela 2: Valores de p na análise intergrupos 
(Mann-Whitney) para frequência média do sinal 
eletromiográfico.

* Valor estatisticamente significativo em relação ao pré-treinamento

Tabela 3: Médias/desvios-padrões e valores de p na 
análise intragrupo (Wilcoxon) referentes à frequência 
mediana do sinal elétrico dos músculos VMO e VLO.

* Valor estatisticamente significativo em relação ao pré-treinamento
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DISCUSSÃO E CONCLUSÕES

De acordo com os resultados obtidos, o 
tratamento por meio da EENM promoveu uma 
redução estatisticamente significativa na 
frequência média do sinal eletromiográfico no 
GD I a 45° e 90° de flexão da articulação do 
joelho no músculo VMO. Foi observada, 
também, uma redução estatisticamente 
significativa na frequência mediana do sinal 
eletromiográfico nos GC II (músculo VLO, a 
60° de flexão da articulação do joelho) e GD I 
(músculo VMO a 90°de flexão e músculo VLO a 
45° de flexão do joelho da articulação do 
joelho). 

25,26 
Segundo alguns autores a diminuição da 

frequência do sinal eletromiográfico, mais 
especificamente da frequência mediana, indica 
um quadro de fadiga muscular, o que contraria 
os resultados esperados pelo grupo de pesquisa, 
uma vez que o treinamento para fortalecimento 
por meio da EENM deveria aumentar a 
frequência do sinal analisado. Esse aumento da 
frequência média e mediana indicaria um 
aumento na velocidade de condução na fibra 
muscular ocasionada pelo aumento do diâmetro 
da fibra. Alguns trabalhos clássicos defendem a 
hipótese de elevação da amplitude do 
eletromiograma nos casos de fadiga localizada 

25,27após contrações repetidas . 
A elevação na amplitude do sinal ocorreria 

por um disparo, de ordem crescente, das 
unidades motoras, para compensar a queda da 
força de contração das fibras fatigadas na 
tentativa de manter o nível de tensão ativa, 

28,29sendo evidentes em contrações submáximas . 
Por outro lado, a diminuição da frequência do 
sinal eletromiográfico pode ser atribuída às 
mudanças decorrentes de uma alteração no pH 
intracelular pelo acúmulo de íons de hidrogênio, 
o que interferiria no funcionamento das bombas 
de sódio e potássio e, consequentemente na 
permeabilidade da membrana da célula 
muscular.  Este fenômeno provoca um 
desequilíbrio na concentração de íons, 
reduzindo a velocidade de condução dos 

30,31
potenciais de ação da unidade motora . 

A restrição do fluxo sanguíneo também 
pode influenciar o controle no acúmulo de 

32 ,  33
metabólitos . Estas alterações podem 
provocar mudanças no processo de acoplamento 
entre os miofilamentos e incapacidade do 
retículo sarcoplasmático de liberar íons cálcio 
no interior da fibra muscular, comprometendo 
também a mecânica contrátil, com uma queda na 

33,34
capacidade de produção de força . As 
variações metabólicas vão depender do tipo de 
fibra que será trabalhada, por exemplo, fibras do 
tipo IIβ encontram-se com o volume de 
mitocôndrias e concentração enzimática 

35-37
mitocondrial reduzidas . Alguns autores 
afirmam que sustentações prolongadas podem 

38,39
levar à fadiga mais facilmente . A fadiga após 
o exercício, incluindo os exercícios induzidos 
eletricamente, pode ser um estímulo necessário 
para o fortalecimento muscular, mas se a 
estimulação de um músculo já fatigado é danosa 
ou não, ainda não se sabe. 

Se a EENM e suas características forem 
selecionadas adequadamente com base em uma 
a v a l i a ç ã o  c u i d a d o s a  d a  d e b i l i d a d e 
neuromuscular, a sua aplicação poderá alcançar 

40,41êxito . A maior limitação da EENM é a queda 
precoce da força muscular, devido à fadiga, seja 

42na estimulação de alta ou de baixa frequência . 
Foi observado que as estimulações de alta 
frequência (100 Hz) causam menor fadiga 

43
muscular . Por outro lado, foi verificada, após a 
aplicação de EENM de 2500 Hz modulada em 
50 Hz, a diminuição da frequência mediana e 

Tabela 4: Valores de p na análise intergrupo (Mann-
Whitney) para a frequência mediana do sinal 
eletromiográfico.

* Valor estatisticamente significativo em relação ao pré - treinamento
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maior fadiga muscular, quando comparada com 
44

a frequência de 50 Hz . Esse mesmo autor 
observou que durante o treinamento com a 
EENM, a corrente de baixa frequência (50 Hz) 
promoveu aumento na frequência mediana, mas 
por outro lado, o grupo estimulado com média 
frequência (2.500 Hz modulada a 50 Hz) 
promoveu decréscimo da frequência mediana, 
portanto, maior fadiga muscular comprovada 
pelas alterações significativas no espectro de 
frequência  do s inal  e letromiográf ico. 
Entretanto, estudo posterior relatou que a 
EENM de baixa frequência gerou maior fadiga 
muscular comparado à EENM de média 
frequência e portanto, consequente indicação de 
protocolos de média frequência em tratamentos 

45de reabilitação . 
Neste sentido, foram comparados um 

regime de EENM, comercialmente disponível, 
com uma nova forma de estimulação para a 
reabilitação do músculo quadríceps em 
indivíduos com DFP. Os indivíduos recrutados 
para este estudo foram avaliados pré e pós-
estimulação em relação ao torque isocinético e 
i s o m é t r i c o ,  f a d i g a  m u s c u l a r ,  s i n a l 
eletromiográfico, área de secção transversa 
muscu l a r  po r  imagem de  u l t r a s som, 
funcionalidade muscular, análise da dor por 
meio da escala analógica visual, além de testes 
clínicos. Foi constatado que não houve 
diferença significativa entre a força muscular 
nos diferentes protocolos de aplicação para os 
dois grupos. Entretanto, na avaliação da dor, 
houve diferença significativa pré e pós-
tratamento intragrupo e ausência de diferença 

46
intergrupo . 

Em relação à resistência à fadiga muscular, 
também não houve diferença significativa. A 
função do mecanismo extensor obteve melhora 
para ambos os grupos e a área de secção 
transversa obteve diferença significativa para o 
grupo de variação da frequência da corrente e de 
acordo com outros autores, a terapia física como 
regime de tratamento para pacientes com DFP 
altera o controle motor do músculo VMO em 
relação ao músculo VL em testes funcionais e 

47
está associada a resultados clínicos positivos . 
Após a terapia física baseada no método 
"McConnel", a ativação do músculo VMO foi 

anterior ao músculo VL na fase excêntrica e 
similar na fase concêntrica durante a subida e 
descida no "step". A comparação de nossos 
resultados a estudos anteriores é escassa, devido 
à ausência de estudos pontuais que demonstrem 
o efeito da EENM por meio da estimulação 
isolada do músculo VMO associada à contração 
voluntária isométrica em condições especificas, 
como é o caso do tratamento de indivíduos com 
DFP, e a resposta obtida na frequência do sinal 
eletromiográfico. 

CONCLUSÃO 

Considerando os dados obtidos no presente 
estudo, verificou-se que o treinamento com a 
utilização da EENM gerou níveis de fadiga 
muscular na musculatura envolvida, entretanto, 
são necessárias maiores investigações a fim de 
constatarmos os reais efeitos desse tipo de 
treinamento em indivíduos normais e com DFP.
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