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RESUMO 

 

Sousa, N. T A. Análise da eficácia da estimulação elétrica neuromuscular durante a oclusão do fluxo sanguíneo, 

no desempenho funcional e hipertrofia muscular, em atletas de basquete de alto rendimento. Ensaio clínico 

randomizado cego. 2018. 87 f. Tese (Doutorado) - Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São 

Paulo, Ribeirão Preto, 2018. 

 

A estimulação elétrica neuromuscular (EENM) é uma técnica que vem sendo utilizada para melhora das 

capacidades de força, potência de salto e velocidade, em diferentes modalidades esportivas, buscando o aumento 

do desempenho atlético. Contudo, até o presente momento existem poucos estudos acerca desta temática, sendo 

que, nenhum destes é um ensaio clínico randomizado. Outro método que tem se mostrado promissor, para ganho 

de força e hipertrofia muscular, é a realização do treinamento de baixa intensidade durante a oclusão do fluxo 

sanguíneo (OFS). Nesse sentido, o presente estudo buscou avaliar a eficácia do treinamento com a EENM durante 

a OFS dos membros inferiores. Para tal, foram convidados atletas de basquete de alto rendimento, do sexo 

masculino, com idades entre 16 e 35 anos e IMC entre 20 e 24 Kg/m2. Os atletas foram randomizados nos seguintes 

grupos: Grupo Controle (n = 17), Grupo EENM (n = 16) e grupo EENM+OFS (n = 16). Os atletas randomizados 

para os grupos EENM e EENM+OFS foram submetidos a 12 sessões de treinamento, durante quatro semanas 

consecutivas, 3 dias por semana, em 3 séries com 20 a 30% da resistência máxima até a exaustão. A EENM foi 

aplicada no músculo quadríceps femoral, por uma corrente pulsada, quadrática, bifásica simétrica, com frequência 

de 50 Hz, duração da fase de 400 µs, Ton/Toff – 2 segundos, subida e descida – 2 segundos, com intensidade máxima 

tolerada pelo atleta, realizando o movimento de extensão do joelho, com amplitude de movimento de 90 - 0°.  A 

oclusão foi realizada por um manguito de pressão (18 x 90 cm), posicionado na região proximal da coxa, logo 

abaixo da linha glútea com pressão média de 221,67 (26,57) mmHg.  Os voluntários foram avaliados antes e após 

o treinamento, por meio das seguintes variáveis: área de secção transversal e espessura muscular; quantificação do 

desempenho muscular (força, potência, trabalho, resistência e a relação agonista-antagonista); salto vertical e 

horizontal; teste de agilidade; teste de equilíbrio; quantificação de CK, hGH, IGF-1 e IGFBP-3. Para análise de 

normalidade dos dados foi realizada a análise de histogramas no resíduo do modelo e o teste de Shapiro-Wilk, em 

seguida o teste Linear de Modelos Mistos para as comparações entre grupos e post hoc de Bonferroni para a 

comparação intragrupos, sendo assim, considerados dois fatores nas comparações, tempo e grupo. Os resultados 

demonstraram que ambos os treinamentos resultaram no aumento do hormônio de crescimento humano. O 

treinamento com a EENM+OFS resultou no aumento da área de secção transversa e espessura do músculo reto 

femoral. Pode-se observar também que o treinamento com a EENM, proporcionou aumento da área de secção 

transversa do músculo reto femoral e melhora do desempenho de alguns testes funcionais. Sendo assim, pode-se 

concluir que os treinamentos EENM e EENM+OFS foram capazes de promover a hipertrofia muscular, sem 

repercussão nas das capacidades de força e potência.  

 

Palavras-Chave: Estimulação Elétrica, Oclusão Terapêutica, Força Muscular e Hipertrofia. 
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ABSTRACT 

 

Sousa, N. T A.  2018. Analysis of the efficacy of neuromuscular electrical stimulation during peripheral vascular 

occlusion in functional performance and muscular hypertrophy in high performance basketball athletes. Blinded 

randomized clinical trial. 2018. 87 f. Thesis (Doctorate) - Ribeirão Preto School of Medicine, University of São 

Paulo, Ribeirão Preto, 2018. 

 

Neuromuscular electrical stimulation (NMES) is a technique that has been used to improve the strength, jumping 

power and speed capabilities in different sports modalities, seeking to increase athletic performance. However, to 

date there are few studies on this subject, none of which is a randomized clinical trial. Another method that has 

shown promise for increased strength and muscle hypertrophy, is the realization of low intensity training during 

blood flow occlusion (BFO). In this sense, the present study sought to evaluate the effectiveness of training with 

NMES during OBF of lower limbs. To this end, they invited high performance basketball players, male, aged 

between 16 and 35 years and BMI between 20 and 24 kg/m2. The athletes were randomized into the following 

groups: Control Group (n = 17), NMES Group (n = 16) and NMES+BFO group (n = 16). Athletes randomized for 

NMES and NMES+BFO groups were subjected to 12 sessions of training for four consecutive weeks, 3 days a 

week, for 3 sets of 20 to 30% of maximum resistance to exhaustion. The NMES was applied to the quadriceps 

femoral muscle by a pulsed, quadratic, symmetrical biphasic current with a frequency of 50 Hz, phase duration of 

400 μs, Ton / Toff - 2 seconds, rise and fall - 2 seconds, with maximum tolerated intensity by the athlete, performing 

the movement of extension of the knee, with range of movement of 90 - 0°. The occlusion was performed by a 

pressure cuff (18 x 90 cm), positioned in the proximal region of the thigh, just below the gluteal line with a mean 

pressure of 221.67 (26.57) mmHg. The volunteers were evaluated before and after training, through the following 

variables: cross-sectional area and muscle thickness; quantification of muscle performance (strength, power, work, 

endurance and the agonist-antagonist relationship); vertical and horizontal jump; agility test; balance test and 

quantification of CK, hGH, IGF-1 and IGFBP-3. For analysis of normality of the data, histograms were analyzed 

in the model residue and the Shapiro-Wilk test, followed by the Linear Mixed Models test for comparisons between 

groups and Bonferroni post hoc for intragroup comparison, considered two factors in the comparisons, time and 

group. The results showed that both training resulted in the increase of human growth hormone. Training with 

NMES+BFO resulted in increased cross-sectional area and thickness of the rectus femoris muscle. It can also be 

observed that training with NMES provided an increase in the cross-sectional area of the rectus femoris muscle 

and improved the performance of some functional tests. Thus, it can be concluded that NMES and NMES+BFO 

training were able to promote muscle hypertrophy, with no effect on the strength and power capabilities. 

 

Keywords: Electrical Stimulation; Therapeutic Occlusion; Muscle Strength; Hypertrophy. 
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1. INTRODUÇÃO 

O basquetebol é uma modalidade esportiva de alta intensidade, sendo que o salto é o 

gesto esportivo mais comumente realizado (Drinkwater et al., 2008; Ziv e Lidor 2010). Além 

disso, movimentos de alta intensidade no basquetebol estão intimamente relacionados com o 

desenvolvimento das capacidades de força (Saez-Saez et al. 2010), potência (Manoel et al., 

2008), velocidade (Fletcher 2010), salto (Khlifa et al., 2010; Myer et al., 2011) e agilidade 

(Sekulic et al., 2013; Vaczi et al., 2013). Durante um jogo, o atleta realiza cerca de 1000 

atividades de curta duração (Abdelkrim et al., 2007), relacionadas com força explosiva, 

potência de deslocamento, velocidade e agilidade (Erculj et al., 2010). 

Nesse sentido, alguns estudos vêm utilizando a aplicação da estimulação elétrica 

neuromuscular (EENM) para a melhora das capacidades de força, potência de salto e 

velocidade, contribuindo para o aumento do desempenho de atletas de modalidades esportivas 

distintas, tais como: Basquete, com um aumento de 14% no squat jump (SJ), aumento de força 

isométrica, isocinética concêntrica e excêntrica, após 8 semanas de treinamento (Maffiuletti et 

al., 2000); Voleibol, com um aumento de 6,5% e 5,4% no SJ e salto contra movimento (SCM), 

respectivamente, após 3 semanas de treinamento (Malatesta et al., 2003); Futebol, com um 

incremento de 6,7% e 2,27% do SJ e SCM, respectivamente, após 5 semanas de treinamento 

(Billot et al., 2010); Rugby, com aumento de força isocinética concêntrica e excêntrica, 

incremento de 15% na força de agachamento e melhoria de 10% para o SJ,  após 12 semanas 

de treinamento (Babault et al., 2007); Tênis, com o tempo de sprint de 10m reduzido em 3,3% 

e aumento de 6,4% da altura do SCM, após 3 semanas de treinamento (Maffiuletti et al., 2009); 

e Atletismo, com aumento de 11,2% SJ, com o tempo do sprint de 30m, reduzido em 6,78% e 

aumento de 5,21% para o salto triplo, após 8 meses treinamento (Benito-Martínez et al., 2013). 

Contudo, nenhum destes estudos é um ensaio clínico randomizado, podendo apresentar viés de 

seleção e alocação.  
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Neste mesmo sentido, na última década, vem surgindo estudos buscando a otimização 

do desempenho físico por meio dos exercícios resistidos durante a oclusão do fluxo sanguíneo 

(OFS). Tal técnica consiste na aplicação de uma pressão externa nos membros superiores ou 

inferiores, suficiente para impedir o fluxo arterial e venoso, por meio de um torniquete 

pneumático (Pope et al., 2013). Revisão sistemática recente, comparou exercícios de alta carga 

versos exercícios de baixa carga com a restrição do fluxo sanguíneo (RFS). Os principais 

resultados mostraram maiores aumentos na força muscular para altas cargas, em comparação 

com RFS durante exercícios de baixa carga, mesmo considerando a especificidade do teste, a 

pressão de oclusão absoluta e a largura do manguito. Em relação à resposta hipertrófica, a 

magnitude da hipertrofia muscular não foi afetada pela pressão de oclusão absoluta ou largura 

do manguito, resultaram em ganhos similares na massa muscular quando comparados com RFS 

durante exercícios de baixa carga (Lixandrão et al. 2017). 

Entretanto, estudo de Natsume et al. (2015) avaliaram o efeito crônico da EENM 

(frequência - 30 Hz; Ton/Toff – 8/3 segundos; intensidade – 5 a 10% da CIVM) durante a RFS 

(140 a 200 mmHg) na contração isométrica de flexores do joelho de oito indivíduos saudáveis, 

observando aumento das capacidades de força isométrica e isocinética (90 e 180°/s-1). Já 

Inagaki et al. (2011) avaliaram o efeito agudo da EENM (frequência - 20 Hz; duração de pulso 

– 400 µs; Ton/Toff – 3/1 segundos; intensidade – 20% da CVM) durante a RFS (150 mmHg) na 

contração isométrica de flexores do joelho de sete indivíduos saudáveis, observando o aumento 

da concentração de hGH sanguíneo, 15 e 30 minutos após o término do treinamento. Até o 

presente momento foi possível encontrar poucos estudos que tenham utilizado a EENM 

associada a RFS (Greenhaff et al., 1993; Inagaki et al., 2011; Natsume et al., 2015). 

Sendo assim, os conhecimentos dos reais mecanismos destes treinamentos ainda se 

encontram inconsistentes, o que requer uma análise mais aprofundada dos seus efeitos sobre o 
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desempenho motor, capacidades de força e potência muscular, bem como na hipertrofia 

muscular, aumento da secreção do hormônio do crescimento humano (hGH), Fator de 

Crescimento Semelhante à Insulina Tipo 1 (IGF-1) e supressão de Fator de crescimento 

insulinóide ligado à proteína 3 (IGFBP-3). Até o presente momento não se sabe ao certo quais 

são os efeitos do treinamento com a EENM durante a OFS em atletas. Deste modo, o presente 

estudo busca utilizar tais técnicas com o objetivo de analisar o efeito do treinamento muscular 

em atletas de elite do basquetebol. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1. Estimulação elétrica neuromuscular 

Os parâmetros físicos das correntes, o tempo da estimulação, o número de sessões e a 

duração do treinamento, são fatores determinantes para o sucesso da EENM na produção de 

força e potência muscular (Bergquist et al., 2011; Bickel et al., 2011). Contudo, em decorrência 

da variedade de protocolos utilizados para a EENM, não há um consenso sobre os parâmetros 

adequados há serem utilizados.  

 A frequência de estimulação é considerada como um elemento de base para determinar 

a eficácia de um programa de estimulação (Maffiuletti et al., 2000, 2011). Frequências de 100 

- 150 Hz podem conduzir a melhora da força explosiva (Benito-Martínez et al., 2013; Martínez-

López et al., 2012). Entretanto, alguns autores demonstraram que o aumento da frequência de 

estimulação (≥ 60 Hz) está diretamente relacionado com um aumento da fadiga muscular 

(Bickel et al., 2003; Gregory et al., 2005).  

Durações de pulso de até 600 µs demonstraram resultados significativos no aumento da 

produção de força se comparado com pulsos mais longos (Bickel et al., 2011). As limitações 

impostas pela duração do pulso podem ser significativas quando o objetivo da sessão de treino 

for maximizar a produção de força. No que diz respeito ao recrutamento espacial com 

intensidade constante, a EENM impõe uma atividade contrátil contínua para a mesma 

população de fibras musculares superficiais, favorecendo a fadiga muscular e acomodação do 

estímulo (Bickel et al., 2003, 2011). Contudo, a EENM com contrações dinâmicas altera a 

população de fibras superficiais ativadas por alterar o comprimento do músculo, já que ocorre 

uma variação da posição das fibras musculares em relação ao eletrodo (Maffiuletti et al., 2010). 

Vale ressaltar que em revisão sistemática realizada por Bax et al. (2005) a EENM não 

apresentou resultados significantemente superior a contração voluntária máxima. Contudo, a 

maioria dos estudos incluídos na revisão supracitada foram conduzidos por contrações 
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isométricas, não levando em conta o recrutamento espacial das fibras musculares. Além disso, 

a EENM tem se mostrado um recurso fisioterapêutico eficiente no aumento do recrutamento 

das fibras musculares oxidativas (Fibras Tipo I) e glicolíticas (Fibras Tipo II), bem como na 

melhora do metabolismo energético (Sillen et al., 2013).  

Jubeau et al. (2007) observaram que após EENM a concentração sérica de hGH foi 

significativamente maior após 15 e 30 minutos do encerramento do treinamento, se comparado 

a contração voluntária. Esse mesmo grupo de pesquisa realizou um estudo com a EENM em 

duas sessões de treinamento, com intervalo de 2 horas. Os resultados demonstraram que o 

comportamento da curva do hGH foi diferente entre as duas sessões de treinamento, com picos 

em 15 e 30 min após a primeira e segunda sessão de EENM, respectivamente (Sartorio et al., 

2008). Esses resultados confirmam que a EENM é capaz de estimular a produção aguda de 

hGH, onde o pico médio de hGH foi marcantemente maior no estudo de Jubeau et al. (2007), 

após 15 min de EENM (12 ng/ml), do que no estudo de Sartorio et al. (2008), após 30 min de 

EENM (4 ng/ml). 

 

2.2. Oclusão do fluxo sanguíneo 

A oclusão do fluxo sanguíneo (OFS) consiste na aplicação de uma pressão externa, por 

meio de um torniquete pneumático, sobre a porção proximal dos membros superiores ou 

inferiores, suficiente para impedir o fluxo arterial e venoso (Pope et al., 2013). Já Loenneke et 

al. (2016), propõem o termo restrição do fluxo sanguíneo (RFS), uma vez que a maioria dos 

estudos encontrados na literatura, realizaram oclusão parcial do fluxo sanguíneo, objetivando 

restringir o fluxo arterial e venoso e não ocluir totalmente. Investigações sobre este tema têm 

testado tipicamente exercícios resistidos, com intensidade relativamente baixa (20-30% de uma 

repetição máxima [1RM]), altas repetições por série (15-30 repetições), e os intervalos curtos 

de descanso entre as séries (30 segundos). Este método tem se mostrado eficiente no aumento 
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de força e hipertrofia muscular, apresentando resultados positivos com menos de três semanas 

de treinamento (Pope et al., 2013; Loenneke et al., 2013; Takarada et al., 2000a). Esta técnica 

apresenta baixo risco aos seus praticantes, uma vez que a oclusão vascular é mantida por um 

curto intervalo de tempo, como apresentado por Nakajima et al. (2006), que analisou uma 

população de 12.642 pessoas que receberam o treinamento. 

Várias são as hipóteses que justificam os resultados decorrentes do treinamento 

muscular associado a restrição vascular. 

O efeito o agudo do treinamento com RFS na expressão da miostatina foi investigado 

por Drummond et al. (2008). No estudo, foi observada uma redução de aproximadamente 40% 

na expressão da miostatina após o exercício de cadeira extensora com RFS, a 20% de 1RM. Em 

um estudo longitudinal, Roth et al. (2003) verificaram uma redução de 37% na expressão do 

gene após 9 semanas de treinamento resistido com alta intensidade. Laurentino et al. (2012) 

demonstraram uma diminuição na expressão da miostatina após 8 semanas de treinamento 

resistido com RFS, a 20% e 80% de 1RM, sem diferença entre ambos. 

Os principais mecanismos de ação pelos quais o treinamento com RFS se torna eficiente 

são em decorrência do estresse metabólito gerado pela técnica, o que estimula um aumento dos 

fatores de crescimento hGH e IGF-1 (Kon et al., 2010), hipertrofia das fibras de contração 

rápida (Tipo II) e aumento da síntese proteica (Yasuda et al., 2005).  

A hipertrofia muscular também pode ser explicada devido ao fato de que o treinamento 

com RFS promove o aumento agudo do hormônio do crescimento humano (hGH) no plasma 

sanguíneo (Takarada et al., 2000a; 2004).  Goto et al. (2005) relataram correlação significativa 

entre a elevação aguda do hGH induzida pelo exercício e aumento da AST de quadríceps após 

um período de treinamento com RFS. Muitos dos efeitos do hGH são conhecidos por mediar e 

estimular a síntese e secreção do IGF-1. Abe et al. (2005) relataram um aumento da resposta do 

IGF-1 após baixa intensidade (20% de 1RM) de treinamento de resistência com RFS. Para 
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Takarada et al. (2000a), a RFS durante as contrações leva ao acúmulo de metabólitos, tais como 

o lactato plasmático e celular, além do aumento da concentração de íons de H+, o que resulta 

no aumento da liberação do hGH. A RFS reduz a entrega de oxigênio e de metabólitos 

intramusculares (Inagaki et al., 2011), levando a níveis exagerados de acidose metabólica (H+) 

durante exercícios de resistência, estimulando a pituitária anterior produzir e secretar o 

hormônio de crescimento (Loenneke et al., 2012a). O aprisionamento de metabólitos por meio 

de um estímulo oclusivo cria um gradiente de pressão intracelular favorecendo a reperfusão e 

subsequente expansão intracelular, promovendo uma resposta anabólica (Loenneke et al., 

2012c). 

Yasuda et al. (2005) relataram hipertrofia das fibras do tipo II, bem como o aumento da 

AST do músculo, após treinamento de baixa intensidade (20% de 1RM), combinada com a 

RFS. Este resultado sugere fortemente que as fibras do tipo II também são recrutadas durante o 

treinamento de baixa intensidade com isquemia. Na verdade, tem-se argumentado que a 

resposta hipertrófica pode ser simplesmente devido ao recrutamento destas unidades motoras 

(Meyer 2005). 

Nesse contexto, estudos demonstraram um aumento no recrutamento de fibras do tipo 

II durante o exercício com restrição do fluxo sanguíneo (Yasuda et al., 2005; Takarada et al., 

2000c). Isto ocorre devido ao acúmulo de metabólitos, que estimula fibras aferentes do tipo III 

e IV, o que pode causar a inibição do motoneurônio alfa que supre as fibras do tipo I. Isto resulta 

em um recrutamento compensatório de fibras do tipo II (Yasuda et al., 2009), as quais não 

dependem do oxigênio para a produção de força (Moritani et al., 1986). 

O fenômeno do edema celular é um dos mecanismos propostos mais recentemente para 

as adaptações hipertróficas ao treinamento com RFS, podendo justificar o maior recrutamento 

das fibras do tipo II. Este mecanismo refere-se ao aumento na hidratação celular observado em 

resposta ao exercício (Schoenfeld, 2013). Embora o efeito do edema celular na síntese de 



26 
 

proteínas não seja completamente esclarecido, estudos mostraram que a via da Akt/mTOR é 

dependente da hidratação da célula muscular (Schliess et al., 2006). A ativação dessa via tem 

sido demonstrada como a principal cadeia de regulação da síntese proteica e, 

consequentemente, da hipertrofia muscular (Bodine et al., 2001). Frigeri et al. (1998) 

mostraram que a expressão da aquaporina é alta no sarcolema de fibras rápidas em mamíferos, 

o que facilita a entrada de fluídos dentro da célula. 

O baixo estresse mecânico é uma vantagem deste método, pois preserva as estruturas 

articulares e produz pouca ou nenhuma, micro lesão nas fibras musculares (Loenneke et al., 

2014). O treinamento com restrição do fluxo sanguíneo tem sido investigado em atletas (Scott 

et al., 2015), idosos (Yasuda et al., 2014) e pacientes em reabilitação pós-cirúrgica (Takarada 

et al., 2000c). 
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3. JUSTIFICATIVA 

Os atletas de alto rendimento buscam a cada dia melhorar o seu desempenho, seja por 

meio do treinamento de força ou de habilidades funcionais. Um dos recursos fisioterapêuticos 

que pode ser incorporado a sua rotina de treinamento é a estimulação elétrica neuromuscular, 

que tem se mostrado eficiente no aumento do recrutamento das fibras musculares oxidativas e 

glicolíticas, bem como na melhora do metabolismo energético. As evidências anteriormente 

apresentadas, demonstram a eficácia da estimulação elétrica neuromuscular na melhora do 

ganho de força e hipertrofia muscular, bem como, na produção do hormônio de crescimento 

humano. Assim, alguns estudos têm demonstrado sua eficácia na melhora das capacidades de 

atletas de diferentes modalidades esportivas. 

Neste mesmo sentido, pesquisas recentes demonstram que a realização de treinamento 

resistido de baixa carga (20 a 30 % de 1RM), durante a restrição do fluxo sanguíneo, resultam 

em estímulos suficientes para aumentar a produção do hormônio do crescimento humano, 

hipertrofia e força muscula. Portanto, ambas as técnicas de treinamento resistido, trabalham 

com cargas que variam de moderada a baixa. O baixo estresse mecânico da estimulação elétrica 

neuromuscular e da restrição do fluxo sanguíneo, preserva as estruturas articulares, produzindo 

pouca ou nenhuma micro lesão nas fibras musculares, resultando na melhora do desempenho 

físico de atletas, podendo ser incorporada como técnica de treinamento em clubes esportivos, 

com o objetivo de aumentar a performance de atletas de alto rendimento, onde pequenos ganhos 

podem gerar repercussões importantes no desempenho esportivo. 

Junto a isso, até o presente momento, não é de nosso conhecimento, nenhum ensaio 

clínico que realizou a EENM durante a oclusão do fluxo sanguíneo, buscando a otimização 

destas duas técnicas por meio da associação das mesmas, objetivando o aumento da produção 

do hormônio do crescimento humano, hipertrofia e capacidades de força muscular, assim como, 

melhora do desempenho funcional de atletas de basquetebol.   
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4. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo principal 

 Analisar o efeito do treinamento com a estimulação elétrica neuromuscular durante a 

oclusão do fluxo sanguíneo dos membros inferiores de atletas de basquete de alto rendimento, 

considerando as respostas musculares, hormonais e metabólicas. 

 

4.2. Objetivos específicos  

• Identificar a espessura e área de secção transversa muscular; 

• Avaliar o desempenho motor, considerando a agilidade, equilíbrio dinâmico e a força 

muscular; 

• Analisar o efeito agudo e crônico dos treinamentos sobre os níveis séricos de CK, hGH, 

IGF-1 e IGFBP-3. 
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5. MATERIAIS E MÉTODOS 

5.1. Aspectos éticos 

A pesquisa foi realizada no Laboratório de Recursos Fisioterapêuticos (LARF) da 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FMRP-USP), no 

Laboratório de Biomecânica e Controle Motor (LaBioCoM-EEFERP/USP), no Hospital das 

Clínicas de Ribeirão Preto (HC/RP) e no centro de treinamento da equipe do Franca Basquete 

(Declaração de Anuência – Anexo II). O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Experimentação com Seres Humanos do Hospital das Clínicas-FMRP/USP (Parecer n°: 

1.117.574). 

Os atletas foram devidamente esclarecidos a respeito do projeto de pesquisa, seus 

objetivos e características, assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido, o qual 

deixou claro que a qualquer momento poderiam desistir do estudo, sem nenhum prejuízo ao 

desenvolvimento da pesquisa. O projeto esteve disponível no local da pesquisa, para leitura e 

consulta dos atletas, onde os pesquisadores apresentaram aos mesmos, bem como os 

esclareceram caso necessário. 

 

5.2. Delineamento da pesquisa  

Esta pesquisa, se trata de um ensaio clínico randomizado cego, registrado no 

ClinicalTrials.gov (NCT02406339), contemplando todas as orientações estabelecidas pelo 

enunciado CONSORT - Consolidated Standarts of Reporting Trials (Schulz et al., 2010). 

 

5.3. Randomização e cegamento 

A randomização e alocação aleatória dos voluntários foi realizada pelo coordenador do 

estudo (R.R.J.G.), que não participou das etapas de treinamento, avaliações e coletas de dados. 

A randomização foi realizada no início de cada temporada, sendo dividida em quatro blocos:  
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Bloco 1) Equipe Profissional – Temporada 2014 / 2015;  

Bloco 2) Equipes Sub-22 e Sub-19 – Temporada 2014 / 2015;  

Bloco 3) Equipe Profissional – Temporada 2015 / 2016;  

Bloco 4) Equipes Sub-22 e Sub-19 – Temporada 2015/ 2016  

Os atletas foram divididos entre os grupos: Controle (GC), Estimulação Elétrica 

Neuromuscular (EENM) e Estimulação Elétrica Neuromuscular + Oclusão do Fluxo Sanguíneo 

(EENM+OFS), de forma homogênea entre as equipes, para cada bloco de aleatorização e 

alocação. Para isso, foi gerada uma tabela numérica no software Excel para a criação de 

números aleatórios, que foram colocados em envelopes de papel opaco e lacrados, abertos 

somente na presença do voluntário. A tabela foi gerada ao início de cada pré-temporada, de 

acordo com o número de atletas disponíveis naquele momento para a participação na pesquisa, 

o que possibilitou a alocação equilibrada dos atletas das diferentes categorias nos diferentes 

grupos. 

Os treinamentos foram realizados por dois pesquisadores (F.A.S. e V.A.V.O.), bem 

como todas as avaliações foram realizadas por um terceiro pesquisadores (N.T.A.S.). Todos os 

envolvidos realizaram treinamento, para a realização das suas funções, previamente ao início 

do projeto. A análise e processamento dos dados foi realizado de forma cega pelo terceiro 

pesquisador. 

 

5.4. Calculo do tamanho amostral 

O estudo foi desenhado para detectar uma diferença da área de secção transversal do 

quadríceps entre os grupos, após os treinamentos. O processamento do cálculo amostral foi 

realizado por meio do software Ene®, versão 3.0 (Barcelona - Espanha), com base no estudo de 

Gondin et al. (2005), considerando-se a diferença entre os grupos de 2,7 cm², desvio padrão de 

1,9 cm², poder de teste de 80%, um alfa de 0,05 e perda amostral de 20%. Deste modo, foi 

determinado o um mínimo de 15 atletas para cada grupo. 
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5.5. Critérios de inclusão 

Foram selecionados 45 atletas do sexo masculino, que faziam parte da equipe do 

Franca Basquete, durante as temporadas 2014/2015 e 2015/2016 que participaram das ligas 

estadual e nacional, respeitando os seguintes critérios de inclusão:  

- Faixa etária entre 16 e 35 anos; 

- Porcentagem de gordura corporal entre 3 e 15%; 

- Apresentar aptidão física e cardiorrespiratória, atestada pelo médico responsável pela 

equipe, para a realização das avaliações e do treinamento físico; 

- Não apresentar: doença pregressa de ordem circulatória, nervosa, metabólica, 

reumáticas ou ortopédicas; ou lesões musculares ou articulares nos membros inferiores nos 

últimos três meses; indivíduos que apresentem queixa de fadiga muscular no momento dos 

testes; atletas que necessitem do uso de estabilizadores para realizar os testes; 

- Não apresentar instabilidade do tornozelo, avaliado pelo questionário FAOS - Foot 

and Ankle Outcome Score [Anexo I] (Rodrigues et al., 2008). 

 

5.6. Instrumentação  

Todos os instrumentos utilizados foram devidamente aferidos previamente às coletas 

conforme especificado pelo manual dos fabricantes. 

 

5.7. Exame físico  

Foram coletados pelo avaliador os seguintes dados: dados pessoais, massa (kg), altura 

(m), IMC (Kg/m2), doenças pregressas, uso de medicamentos, se foi submetido a cirurgias ou 

tratamento fisioterapêutico.  

Além destes dados, foi realizada a análise da composição corporal dos atletas por 

bioimpedância, para a quantificação da porcentagem de gordura corporal, índice de massa 
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magra, índice de massa gorda e massa muscular esquelética. A impedância foi avaliada por 

meio do instrumento de bioimpedância InBodyS10 da marca BioSpace (Gangnam-gu, Seul, 

Coreia do Sul), tetrapolar, com oito eletrodos a 1000 kHz de frequência e tempo de medição de 

60 segundos. Para tal, previamente ao exame, os voluntários foram orientados a não realizarem 

atividades esportivas, ingerirem bebidas alcoólicas, ou que contenham cafeína, bem como, 

qualquer substância termogênica ou diurética que possa interferir na composição corporal. 

Imediatamente antes da realização do exame, os atletas repousaram em decúbito dorsal por 10 

minutos em sala climatizada a 23 ±2°C. Foram acoplados oito eletrodos, bilateralmente, sendo 

dois na região infra maleolar, um no dedo médio e um no polegar.  

 

5.8. Cronograma de treinamento e avaliações 

Os treinamentos foram realizados durante cada período preparatório das equipes 

profissional, sub-22 e sub-19 do Clube Sesi Franca Basquete (Tabela 1). As avaliações 

ocorreram no início da fase básica e no final da fase específica. 

Estudo recente realizado por Scott et al. (2012), demostrou excelente confiabilidade e 

validade entre a ressonância nuclear magnética (padrão ouro em diagnóstico por imagem) e o 

ultrassom diagnostico (ICC 0,94 – 0,98), no que diz respeito a análise da área de secção 

transversal (AST) do músculo quadríceps femoral. Deste modo, para o presente estudo optamos 

por utilizar o ultrassom diagnóstico, devido a sua praticidade e viabilidade financeira. 

Para a análise da AST dos músculos dos músculos do quadríceps, foram realizadas as 

aquisições das imagens de ultrassom utilizado o equipamento MyLab70 Xvision (Esaote 

Healthcare®, Genova, Italy), com um transdutor linear de 80 mm, na frequência de 12 MHz. Os 

exames foram realizados por um profissional experiente, no setor de radiologia do Hospital das 

Clinicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – USP 
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Tabela 1. Periodização dos Treinamentos 

  Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

1a Semana 

Manha 

Te + ER 

Te + ER 

Te + ER 

Te + ER 

Te + ER 

EENM ou  

EENM+OFS 

EENM ou 

EENM+OFS 

EENM ou 

EENM+OFS 

Tarde 
CORE 

RF - Corrida 

CM – Escada 

PA – Corrida 

CORE 

RF - Corrida 

CM – Escada 

PA – Corrida 

CORE 

RF - Corrida 

2a Semana 

Manha 

Te + ER 

Te + ER 

Te + ER 

Te + ER 

Te + ER 

EENM ou 

EENM+OFS 

EENM ou 

EENM+OFS 

EENM ou 

EENM+OFS 

Tarde 
CM – Escada 

PA - Corrida 
RF – Saltos 

CM – Escada 

PA - Corrida 
RF – Saltos 

CM – Escada 

PA - Corrida 

3a Semana 
Manha 

Te + ER 

Te + ER 

Te + ER 

Te + ER 

Te + ER 

EENM ou 

EENM+OFS 

EENM ou 

EENM+OFS 

EENM ou 

EENM+OFS 

Tarde RF - Saltos Te + TT RF - Saltos Te + TT RF - Saltos 

4a Semana 
Manha 

Te + ER 

Te + ER 

Te + ER 

Te + ER 

Te + ER 

EENM ou 

EENM+OFS 

EENM ou 

EENM+OFS 

EENM ou 

EENM+OFS 

Tarde Te + TT RF – Saltos Te + TT RF – Saltos Te + TT 

EENM – Estimulação elétrica neuromuscular; OFS – Oclusão do fluxo sanguíneo; Te – Treino técnico; TT- Treno 

tático; ER – Exercícios resistidos; CORE – Treino de estabilizadores da coluna vertebral; CM -Coordenação 

motora; RF - Resistência de força; PA - Potência aeróbia. 
 

 

5.9. Avaliação da espessura e área de secção transversa muscular 

Os voluntários vestiram trajes de banho para realização do exame. As medições foram 

realizadas após o atleta descansar em decúbito dorsal sobre uma maca, por um período de 20 

min, para permitir o deslocamento e estabilização dos fluidos (Berg et al., 1993), em sala 

climatizada a 23 ±2°C. Os atletas foram orientados a não praticarem nenhuma atividade físicas 

por um período de 24 horas que antecede a realização do exame. Uma pressão mínima foi 

aplicada com o transdutor sobre à pele, para evitar a contração do músculo, auxiliada pela 

aplicação de um gel de acoplamento para melhorar a transmissão acústica.  

O transdutor foi posicionado na região da base da patela e deslizado até o ponto em que 

o músculo reto femoral estivesse visíveis no monitor e a fáscia central do músculo estivesse 

bem centralizada (Tabela 2). Este ponto foi “congelado” e a imagem salva para posterior 

análise. Foi medida a distância da base da patela até o ponto onde está o transdutor, e então foi 

anotado este comprimento para reprodução fidedigna nas reavaliações. Foi solicitado também 



34 
 

que o voluntário realize uma contração isométrica máxima e a imagem do músculo contraído 

foi salva. Este procedimento foi repetido em ambas as coxas, durante a reavaliação. 

 

Tabela 2. Média (Desvio padrão) em centímetro, da posição do transdutor durante a avalição 

morfométrica. 

 Controle EENM EENM+OFS  

Coxa direita 15,25 (2,19) 14,71 (1,98) 15,23 (1,54) 

Coxa Esquerda 14,57 (1,79) 14,79 (2,08) 15,45 (1,86) 

EENM – Estimulação elétrica neuromuscular; OFS – Oclusão do fluxo sanguíneo. 

 

 

As imagens foram analisadas utilizando software Image-J disponível publicamente 

(Image-J, v. 1.42, National Institutes of Health, Bethesda, MD, USA), amplamente utilizado 

para este fim (Ahtiainen et al, 2010; Blazevich et al., 2009; Delaney et al., 2010; Lima et al., 

2012). Foram selecionadas a área de secção transversa e a espessura do reto femoral, a espessura 

do vasto intermédio e do quadríceps, então realizadas análises as imagens do músculo relaxado 

e contraído. Foi calculada também a ativação do músculo com base no quociente da divisão 

entre essas duas análises. 

 

5.10. Avaliação do desempenho muscular 

 A avaliação quantitativa do desempenho muscular foi executada por meio do 

dinamômetro isocinético Biodex System 4 Pro (Biodex Medical Systems®, Nova Iorque, EUA) 

com o objetivo de avaliar a função muscular (força, potência, trabalho, resistência e a relação 

agonista/antagonista) dos músculos quadríceps femoral e isquiotibiais. Antes da avaliação os 

voluntários realizaram um aquecimento em bicicleta ergométrica por 5 minutos, com carga de 

60 Watts de potência e velocidade constante de 15 Km/h em sala climatizada a 23 ± 2°C. Os 

atletas foram posicionados na cadeira do dinamômetro e estabilizados por meio de cintos que 

fixam o tronco, pelve e terço distal da coxa em sala climatizada a 23 ± 2°C. A angulação do 
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encosto da cadeira foi de 80° e o eixo mecânico de rotação do dinamômetro foi alinhado ao 

epicôndilo lateral do fêmur, sendo a plataforma de resistência fixada 5 cm acima do maléolo 

lateral do tornozelo. 

Para evitar movimentos compensatórios, os atletas foram instruídos a segurar as cintas 

que fixam o tronco do voluntário. Antes de cada avaliação, os atletas realizaram duas contrações 

isocinéticas submáximas a 60 e 270°/s para a familiarização com os procedimentos. Em 

seguida, o atleta realizou 5 contrações isocinéticas máximas concêntricas a uma velocidade 

angular de 60°/s. Após 90 segundos de repouso o atleta realizou mais 15 contrações isocinéticas 

máximas concêntricas na velocidade angular de 270°/s, ambas com amplitude de movimento 

total de 90º. A amplitude de extensão completa foi limitada para evitar o efeito de insuficiência 

passiva dos isquiotibiais. Para corrigir a influência da gravidade sobre os dados de torque 

gerados, o membro foi pesado antes de cada teste, de acordo com as instruções do manual do 

dinamômetro e, assim, os resultados do teste foram corrigidos automaticamente pelo software 

de aquisição de dados. Todos os testes foram realizados com estímulo verbal, a fim de motivar 

o esforço máximo dos atletas durante a realização dos testes. Os resultados foram processados 

com base nos valores médios obtidos ao final de cada teste. Todos os dados foram processados 

e analisados no software Biodex Advantage (Biodex Medical Systems®, Nova Iorque, EUA).  

  

5.11. Avaliações de salto 

 Os testes de potência de salto são compostos pelos testes de salto vertical e horizontal, 

todos realizados em sala climatizada a 23 ± 2°C, como descritos a seguir: 

 

Salto vertical 

Todos os atletas executaram três tentativas em todas as modalidades de salto vertical 

contra movimento sobre plataforma de força, respeitando-se um intervalo de 60 segundos entre 
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os mesmos. Os atletas executaram o salto vertical, em sala climatizada a 23 ± 2°C, com o auxílio 

dos braços, partindo da posição ortostática, com apoio uni podal do membro dominante, apoio 

uni podal do membro não dominante e apoio bi podal. Os participantes foram encorajados a 

alcançar o máximo de altura em cada tentativa para maximizar a potência de saída e tocar a 

plataforma com o joelho em extensão total.  

 A avaliação do salto vertical foi realizada com o auxílio de uma plataforma de força da 

marca Bertec, modelo 4060-15 (MIE Medical Research Ltd ® - Bertec), com dimensões 600 x 

400 mm, frequência de aquisição de Fz - 750 Hz; Fx – 570 Hz; Fy – 550 Hz, fornecendo as 

medidas dos componentes de forças ortogonais nos eixos X, Y e Z, de até 1000 kgf, com erro 

de 0,2%. Foram utilizados os programas Nexus® (Vicon) e MatLab®, para a coleta e análise 

dos dados, respectivamente, com tempo de aquisição do sinal de 30 segundos. Foram analisadas 

a velocidade e aceleração do salto, impulso e o tempo de impulso, tempo de voo, altura e 

potência do salto. Para análises das variáveis, foi realizado um corte para a mensuração do 

tempo de impulso do salto e outro corte para mensuração do tempo de voo. A partir destas 

variáveis, foram calculadas as seguintes variáveis: 

- Velocidade de saída do solo (m/s) = tempo de impulso ÷ massa  

- Aceleração de saída do solo (m/s2) = velocidade de saída do solo ÷ tempo de impulso 

- Altura do salto (m) = (velocidade de saída do solo)2 ÷ (2 x 9,785) 

- Potência do salto (w) = massa corporal x (velocidade de saída do solo)2 ÷ (2 x tempo de 

impulso) 

  

Salto horizontal 

• Broad jump – Os atletas foram instruídos a começar com os dedos de ambos os pés sobre 

uma linha e usar os braços oscilando para saltar para a frente, o máximo possível. 

• Single hop – Os atletas foram instruídos a iniciar um único salto, partindo da posição 
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semi agachada uni podal, oscilando os braços para frente, ao mesmo tempo que se estende 

no quadril e no joelho, e pulando para a frente, aterrissando com segurança com o mesmo 

membro. 

• Triple hop – Seguindo as mesmas orientações do Single Hot teste, os atletas realizaram 

três saltos consecutivos. 

• Crossover hop – Seguindo as mesmas orientações do Single Hot teste, os atletas 

realizaram três saltos consecutivos cruzando uma linha media em cada salto. 

Durante a realização das três repetições para cada teste, os participantes foram instruídos 

a ficar em uma extremidade inferior e posicionar os dedos sobre uma marca no chão. A distância 

(m) foi medida a partir da ponta do pé na posição de partida até o calcanhar, onde o atleta caiu. 

O teste foi considerado bem-sucedido se o participante pousou em um pé e manteve-se a posição 

de aterrisagem sem perder o equilíbrio por pelo menos 2 segundos. A confiabilidade dos testes 

de salto tem sido relatada ter excelente coeficiente de correlação intraclasse variando entre 0,92-

0,96 (Bandy et al., 1994. Bolgla e Keskula 1997).  

 

5.12. Avaliações do desempenho motor 

 Os testes de desempenho motor são compostos pelos testes de agilidade em quadra e 

equilíbrio, realizados em sala climatizada a 23 ± 2°C, como descritos a seguir: 

 

• Illinois agility test - É um teste de agilidade onde o atleta realizou sprints de 9,20 m e 

retorna diagonalmente à linha de partida. Depois de voltar à linha de partida, ele se 

desloca por dentro e fora de quatro marcadores com distancias entre si de 3,1 m, 

completando o percurso com dois sprints de 9,20 m, como esquematizado na Figura 1. 

 

A performance no teste foi gravada utilizando uma câmera GoPro Hero 3 Silver®, com 

resolução de 720 pixels (1280x720) e 120 frames por segundo (fps). Para a cronometragem do 
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tempo de execução da tarefa foi utilizado o software Kinovea, versão 8.15. O melhor 

desempenho dentre três tentativas foi selecionado para análises estatísticas. Estudos recentes 

têm demonstrados ótimos resultados na confiabilidade (ICC = 0.89) da execução deste teste de 

agilidade (Hachana et al., 2013; Stewart et al., 2012).   

 

 
            Fonte: Hachana et al., (2013) 

Figura 1. Demonstração da trajetória a ser realizada durante o Illinois Agility Test. 

 

• Star excursion balance test (SEBT) - Os atletas receberam instrução verbal e demonstração 

visual do SEBT. Os indivíduos ficavam em posição ortostática uni podal, com o pé no 

centro de uma marcação em formato de Y. Os indivíduos então realizaram o deslocamento 

do seu membro contralateral na direção anterior, póstero-medial e póstero-lateral, mantendo 

a sua posição uni podal (Figura 2). Seis ensaios foram realizados em cada um dos membros, 

em cada uma das três direções antes do teste oficial. No sétimo ensaio, o examinador 

registrou visualmente a localização mais distal do alcance do pé no contatado com a régua 
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nas três direções. O ensaio foi rejeitado e o atleta repetiu o teste, se o sujeito não foi capaz 

de manter a postura uni podal, se o calcanhar do pé de apoio não estiver em contato com o 

solo, se o peso for deslocado para o pé de alcance em qualquer das três direções, ou se o pé 

de alcance não voltar à posição de partida antes de se atingir outra direção. O processo então 

foi repetido no outro membro inferior e a ordem dos testes foi randomizada por sorteio pelo 

avaliador. Os membros do atleta foram medidos, a partir da espinha ilíaca anterior superior 

até o maléolo lateral homolateral, e então a pontuação do SEBT foi calculada dividindo a 

soma das distâncias de alcance máximo no anterior (A), póstero medial (PM), e póstero 

lateral (PL), dividida por 3 vezes o comprimento dos membros (CM) do indivíduo e 

multiplicado por 100 (SEBT = [(A + PM + PL) / (CM × 3)] x 100). Esse teste tem 

demonstrado boa confiabilidade intra teste, com um coeficiente de correlação intra classe 

(ICC) de 0,89-0,96 (Filipa et al., 2010). 

 

 
             Fonte: Arquivo pessoal 

Figura 2. Demonstração da execução do Star Excursion Balance Test 
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5.13. Mensuração da concentração de CK, hGH, IGF-1 e IGFBP-3 

As coletas de sangue foram realizadas no primeiro e último dia de treinamento, 

imediatamente antes e 30 minutos após o treinamento. Os treinamentos foram realizados no 

período da manhã (7-12h), para reduzir os efeitos da variação diurna do hGH e força muscular, 

sendo que cada voluntário realizou o seu treinamento no mesmo horário todos os dias. A coleta 

de sangue venoso foi realizada via punção, com acesso a veia cubital mediana pela face anterior 

do antebraço. A coleta foi realizada em uma sala localizada no próprio centro de treinamento 

dos atletas. Antes do acesso, a região da coleta foi devidamente higienizada com etanol a 70%. 

Foram coletados 5 mL de sangue de cada atleta em tubos sem adição de anticoagulante para 

aquisição do soro, que foram armazenadas entre 0 e 4ºC. Posteriormente, as amostras foram 

centrifugadas a 1200 rpm por 12 minutos para separação do plasma e do soro. Uma vez 

completada essa etapa, o soro foi retirado do tubo de coleta e armazenados em tubos de 1,5 mL 

para posterior congelamento a -80ºC para as dosagens descritas a seguir. O conteúdo restante 

dos tubos de coleta foi descartado em lixo biológico (resíduo classe A) por serviço prestado ao 

Hospital das Clínicas da FMRP/USP. 

A determinação das concentrações séricas da CK (creatina quinase) foi realizada 

utilizando o kit Bioliquid® (Pinhais, Brasil) por espectrofotometria a 340 nm e 27°C, 

utilizando-se um espectrofotômetro Ultrospec 3100 Pro (Amersham Pharmacia Biotech®, 

Piscataway, EUA). A Mensuração do hGH (human growth hormone), IGF-1 (insulin-like 

growth factor 1) e IGFBP-3 (insulin-like growth factor binding protein-3) foram realizadas por 

imunoensaio de quimioluminiscência, utilizando-se kits comerciais LIAISON® hGH e IGF-1 

(DiaSorin S.p.A., Saluggia, Vercelli, Italy), bem como, IGFBP-3 (Siemens Healthcare 

Diagnosticos S.A., Joinville, SC), com sensibilidade analítica, definida como a dose mínima 

detectável, que pode ser distinguida do ponto zero, ou seja, dois desvios padrão acima do zero. 

Os ensaios foram realizados no Laboratório de Imunoensaio e de Pediatria do HC-FMRP/USP. 
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5.14. Estimulação elétrica neuromuscular  

O equipamento de estimulação elétrica utilizado no estudo é o gerador de corrente 

Dualpex 961 (QUARK®, Piracicaba, Brasil) que teve a amplitude da corrente duplicada pelo 

fabricante para a realização deste estudo. O músculo quadríceps femoral foi estimulado por uma 

corrente pulsada, quadrática, bifásica simétrica, com frequência de 50 Hz, duração de fase de 

400 µs, Ton/Toff – 2 segundos, subida e descida – 2 segundos, com intensidade máxima tolerada 

pelo atleta. Sendo assim, os parâmetros definidos para a utilização no estudo, foram 

configurados com base em um estudo piloto, de modo que a estimulação elétrica neuromuscular 

possa realizar o movimento de extensão do joelho de forma semelhante ao movimento 

voluntário, na mesma amplitude de movimento (90 - 0°) e velocidade. A corrente foi aplicada 

por dois canais, em quatro eletrodos de silicone/carbono novos (8,0 x 5,0 cm). Os eletrodos 

eram higienizados com água e sabão neutro previamente a cada sessão de treinamento. Em 

seguida, foram untados com gel eletro condutor e posicionados sob o ponto motor dos músculos 

vasto lateral, reto femoral e vasto medial oblíquo, bem como, sobre o nervo femoral, na região 

inguinal, em ambos os membros inferiores, e então fixados com fita crepe e faixas elásticas 

(Botter et al., 2011; Gobbo et al., 2014). 

 

5.15. Oclusão do fluxo sanguíneo 

A oclusão do fluxo sanguíneo (OFS) foi realizada durante o treinamento nos atletas 

randomizados para o grupo EENM+OFS. A oclusão foi realizada por meio de um manguito de 

pressão (18 x 90 cm), posicionado na região proximal da coxa, logo abaixo da linha glútea com 

o indivíduo em posição ortostática, conforme postulado por Loenneke et al. (2012b) ao relatar 

que manguitos mais largos, restringem o fluxo de sangue arterial, a uma pressão mais baixa, 

com menor desconforto. 

A pressão de oclusão foi controlada por um Ultrassom Doppler Versalab SE (Nicolet 
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Vascular®, Madison, USA), o qual foi utilizado para identificar a pressão adequada para 

promover a ausência do fluxo sanguíneo na arterial dos membros inferiores. Para a execução 

do exame utilizou-se a artéria tibial localizada na região posterior do maléolo medial do 

tornozelo. Para tal o indivíduo foi posicionado sentado em uma cadeira, com o membro inferior 

pendente, sem apoio. A aferição foi realizada bilateralmente em todos os atletas randomizados 

para o grupo EENM+OFS. O exame foi realizado durante a insuflação do manguito de pressão, 

com o objetivo de garantir a oclusão total do fluxo sanguíneo. Deste modo, após a identificação 

da ausência de fluxo sanguíneo na artéria tibial, foi então determinada a pressão necessária da 

oclusão do membro. Após a oclusão, o indivíduo permaneceu na posição sentado em uma 

cadeira extensora, com o membro inferior pendente, sem apoio, onde realizou o treinamento. O 

fluxo sanguíneo de ambas as pernas foi liberado no intervalo entre as séries. 

O sinal ultrassônico foi aplicado com onda continua e análise espectral, devidamente 

calibrado. Utilizando-se um transdutor de 8 MHz, ganho nível 5, escala de -3 a +6 KHz, com o 

transdutor acoplado à pele com gel hidrossolúvel estéril com inclinação de 45° em relação ao 

vaso sanguíneo avaliado, contra o seu fluxo (Bonnin e Fressonnet 2005).  

 

5.16. Protocolos de treinamento 

 Os atletas randomizados para o grupo EENM e o grupo EENM+OFS foram submetidos 

a 12 sessões de treinamento, durante quatro semanas consecutivas, com uma periodicidade de 

3 dias por semana (segunda, quarta e sexta-feira). As sessões ocorreram de forma individual, 

em sala com iluminação e climatização adequada, o treinamento foi realizado em uma cadeira 

extensora. Anteriormente ao início dos treinamentos, foi realizado o teste de 1RM para 

determinar quantidade máxima de carga durante a realização de um movimento de flexão / 

extensão do joelho com 90° de amplitude angular (90 – 0°). Para isso, foi arbitrado uma carga 

igual ao peso corporal do indivíduo, e então foi solicitado a realização do movimento. Caso o 
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atleta não fosse capaz de suportar tal carga durante a realização de movimento com 90° de 

amplitude angular, a carga era diminuída gradativamente até a realização do movimento 

completo. Após o teste, calculou-se a carga ideal de treinamento, por meio da razão entre a 

carga máxima e a porcentagem de carga desejada (20 a 30% de 1RM). Os atletas foram 

orientados a não realizar contrações voluntárias e a estimulação elétrica neuromuscular foi 

realizada com objetivo de promover uma contração concêntrica do músculo quadríceps, sob 

uma resistência de carga, realizando o movimento de extensão do joelho até a fadiga muscular. 

No momento em que o pesquisador observava que o músculo não era capaz de gerar contração 

suficiente para realizar o movimento completo, foi encerrada a série do treinamento. Então foi 

respeitado um intervalo de 90 segundos para recuperação parcial, que em seguida executou 

novamente mais duas séries de treinamento respeitando o mesmo intervalo (ACSM 2009). O 

mesmo protocolo de treinamento foi realizado para o grupo EENM+OFS, no entanto, foi 

realizada a OFS durante o treinamento com a EENM. 

 

5.17. Escala numérica de dor (END) 

A escala numérica de avaliação da dor (END) consiste em uma sequência de números, 

de 0 a 10, no qual o valor 0 representa “sem dor” e o numeral 10 representa “pior dor que se 

pode imaginar”, desta forma, os atletas graduam a sua dor (ICC – 0,96) tendo como base esses 

parâmetros (Ferreira-Valente et al., 2011). O grau de dor foi avaliado durante todos os dias de 

treinamento a cada série de exercício. Assim a END indicou o grau de dor durante as sessões 

de treinamento. 

 

5.18. Quantificação do treinamento 

 Para a quantificação do treinamento, foi utilizada a percepção subjetiva de esforço (PSE) 

e o impulso de treinamento (TRIMP). O método da PSE da sessão foi proposto por Foster et al. 

(1996; 2001), com intuito de quantificar a carga de treinamento de forma simplificada. Após o 
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término de cada sessão de treinamento, o atleta respondeu a seguinte pergunta: “Como foi a sua 

sessão de treino?”. A resposta ao questionamento é fornecida a partir da escala CR10 

apresentada na Figura 3. 

 

 

Figura 3. Escala da percepção de esforço de Borg (1982), modificada por Foster et al. (1996). 

 

A utilização da escala CR10 requer que o avaliador instrua o atleta a escolher um 

número de 0 a 10, que também pode ser fornecido em decimais com base na sua percepção ao 

esforço ao término da sessão (Borg 1982; Fanchini et al., 2015; Pedro et al., 2014). O valor 

máximo (10) deve ser referido ao maior esforço físico realizado e o valor mínimo é a condição 

de repouso absoluto (0). Estudo de Day et al. (2004) demonstrou elevada confiabilidade do 

método de PSE após sessão de treinamento (ICC 0,88). O volume de carga foi calculado por 

meio da multiplicação entre as variáveis dos exercícios (repetições x séries x sessões x peso). 

Já o método do impulso de treinamento (TRIMP) buscou quantificar o esforço físico dos atletas 

por meio da quantificação do treino e uma unidade de “dose” (Unidade Arbitrária). Para isso, 

multiplicou-se o valor da PSE após cada sessão de treinamento, pelo número de séries 

executadas, o número de repetições realizadas e peso levantado pelo atleta (Egan et al., 2006; 

McGuigan et al., 2004a; 2004b). 
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5.19. Análise estatística 

A análise estatística foi conduzida com base na análise de intenção de tratar, sendo 

empregada em dez voluntários (quatro do grupo controle, três do grupo EENM e três do grupo 

EENM+OFS), conforme mostra a Figura 4. Dessa forma, os voluntários foram analisados nos 

grupos em que foram aleatoriamente alocados. Histogramas do resíduo do modelo e teste de 

Shapiro-Wilk foram empregados para verificar a distribuição dos dados. As variáveis que não 

apresentara distribuição normal, foram convertidas para a escala logarítmica, senso aplicado 

novamente o teste de normalidade. Após este ajuste, todas as variáveis apresentaram 

distribuição normal. Contudo, as variáveis que tiveram que ser convertidas para a escala 

logarítmica, foram apresentadas com valores originais. 

Assim, foi aplicado o modelo linear misto para comparação entre grupos (GC, EENM e 

EENM+OFS), seguida do post-hoc de Bonferroni, para interação intragrupo (fator tempo e 

grupo). Os dados foram apresentados em média e desvio padrão, bem como, média e intervalo 

de confiança de 95%. Para a realização das análises, considerou-se um nível de significância de 

5% e o processamento dos dados foi realizado por meio do software SPSS, versão 17.0 

(Chicago, IL, EUA).   
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6. RESULTADOS  

6.1. Caracterização da amostra 

Um total de cinquenta e quatro voluntários foram recrutados para este estudo, sendo que 

cinco deles, por motivos diversos, foram excluídos, conforme demonstrado na figura 4. Foram 

incluídos no estudo quarenta e nove atletas, os quais foram randomizados entre três grupos 

distintos. A aderência às doze sessões de treinamento foi alta, sendo que um atleta de cada 

grupo não compareceu ao 4º dia de treinamento, em decorrência de compromissos profissionais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Fluxograma do delineamento do estudo.  

EENM – Estimulação Elétrica Neuromuscular; OFS – Oclusão do fluxo sanguíneo. 

 

 

Voluntários recrutados (n = 54) 

Elegíveis (n = 49) Não elegíveis (n = 5) 

Não renovaram o contrato com o clube e abandonaram o estudo (n = 2) 

Lesão anteriormente ao início do treinamento (n = 1) 

Não concordou em participar do estudo (n = 2) 

 

Randomização (n = 49) 

Grupo Controle (n = 17) Grupo EENM (n = 16) Grupo EENM+OFS (n = 16) 

Avaliação inicial 

(n = 17) 

 

Avaliação inicial 

(n = 16) 

 

Avaliação inicial 

(n = 16) 

 

Participaram do treinamento da 

equipe (n = 17) 

 

Participaram do treinamento da 

equipe + 12 sessões de EENM 

(n = 16) 

 

Participaram do treinamento da 

equipe + 12 sessões de 

EENM+OFS (n = 16) 

 

Avaliação após 4 semanas 

(n = 13) 

 

Avaliação após 4 semanas  

(n = 13) 

 

Avaliação após 4 semanas  

(n = 13) 

 

Não retornaram para reavaliação e não apresentaram justificativa para o abandono do estudo (n = 10) 
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Os resultados do questionário de instabilidade dos membros inferiores (tornozelo e pé) 

estão descritos na tabela 3. Destaca-se que, na média a maior parte dos voluntários apresentaram 

resultados maiores de 80% em todos os quesitos analisados, apresentando baixa instabilidade 

articular, apesar de já terem algum episódio de entorse de tornozelo durante sua vida esportiva. 

 

Tabela 3. Média (Desvio padrão) dos domínios e score total, do questionário FAOS. 

 Controle EENM EENM+OFS 

Atividades de vida diária* 96,70 (7,80) 88,92 (13,90) 94,93 (7,59) 

Dor* 88,70 (11,70) 81,57 (14,30) 88,37 (10,61) 

Qualidade de vida* 86,11 (18,24) 84,92 (18,15) 91,93 (11,47) 

Outros sintomas* 89,00 (15,99) 84,42 (14,76) 90,81 (11,05) 

Esportes e recreações funcionais 86,17 (19,56) 75,00 (23,77) 79,06 (20,59) 

Score total 89,41 (13,56) 82,85 (15,25) 88,87 (11,28) 

EENM – Estimulação elétrica neuromuscular; OFS – Oclusão do fluxo sanguíneo. * Relacionado ao tornozelo e 

pé. 

 

As características antropométricas e composição corporal dos voluntários da presente 

pesquisa estão descritas na tabela 4. Nota-se que grande parte dos atletas são jovens que 

apesentam baixa porcentagem de gordura corporal e grande proporção de massas magra e 

muscular. Essas variáveis não diferiram ao longo do treinamento e nem entre os grupos. 

 

Tabela 4. Média (Desvio padrão) das variáveis antropométricas e composição corporal. 

 Controle EENM EENM+OFS 

 Pré Pós Pré Pós Pré Pós 

Idade (anos) 21,58 (4,04) 21,18 (6,74) 19,06 (3,17) 

Altura (cm) 194,41 (11,06) 193,93 (9,26) 194,18 (7,49) 

Massa (Kg) 92,89 (16,70) 92,92 (16,71) 91,23 (15,72) 91,17 (15,39) 86,55 (14,45) 87,01 (14,55) 

IMC (Kg/m2) 24,37 (2,09) 24,38 (2,09) 24,13 (2,84) 24,13 (2,76) 22,82 (2,56) 22,70 (2,54) 

Massa magra (Kg) 84,41 (15,10) 84,73 (14,90) 82,32 (14,52) 81,91 (14,10) 79,46 (12,32) 79,44 (12,65) 

Massa muscular (Kg) 48,54 (8,66) 48,69 (8,52) 47,41 (8,69) 47,09 (8,34) 45,96 (7,73) 45,65 (7,59) 

Massa gorda (Kg) 8,26 (2,55) 7,94 (2,66) 8,91 (4,62) 9,25 (4,37) 7,08 (3,88) 7,57 (4,07) 

% Gordura corporal 9,07 (2,15) 8,71 (2,24) 9,66 (4,35) 10,06 (4,13) 8,00 (3,58) 8,55 (3,88) 

EENM – Estimulação elétrica neuromuscular; OFS – Oclusão do fluxo sanguíneo; IMC – Índice de massa 

corporal. 
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6.2. Quantificação do treinamento 

 Foi utilizado, no treinamento, o teste de 1RM para quantificação de cargas, podendo-se 

observar ao término dos treinamentos que os atletas apresentaram maior capacidade de força, 

nos grupos treinados, em comparação com a avaliação inicial, demonstrando assim, que os 

treinamentos foram efetivos nesse aspecto. Contudo, essa diferença não foi evidenciada na 

comparação entre grupos (Tabela 5). 

 

Tabela 5. Média (Desvio padrão) e diferença média entre grupos (Intervalo de confiança 95%), das 

cargas de treinamento. 

 EENM EENM+OFS   
Diferença entre 

grupos    Pré Pós Pré Pós  

Teste de 1RM (Kg) 72,00 (14,37) 83,57 (21,54) * 79,00 (4,59) 86,42 (6,90) *  3,75 (-8,26; 15,78) 

Carga de treino (kg) 26,00 (9,94) 26,42 (8,52) 22,50 (6,77) 25,00 (7,63)  -1,48 (-5,48; 2,52) 

Carga de treino (%) 35,44 (9,72) 32,14 (7,80) 28,35 (7,95) 28,78 (7,70)  -3,08 (-9,31; 3,14) 

EENM – Estimulação elétrica neuromuscular; OFS – Oclusão do fluxo sanguíneo; 1RM – Uma Repetição 

máxima. 

* Vs. pré no mesmo grupo (p<0,05). 

 

 

Foram coletados, durante os treinamentos, dados de intensidade da estimulação elétrica 

neuromuscular (EENM), dor, percepção de esforço (Escala de Borg), volume e impulso do 

treinamento (TRIMP). Notou-se, na avaliação diária, que nenhuma das variáveis diferiram-se, 

exceto na intensidade da EENM e na percepção de esforço no 5º dia de treinamento em ambos 

os grupos (Tabela 6). Ao término dos treinamentos, conclui-se que a intensidade média da 

corrente, o volume de carga e o TRIMP foram maiores no grupo EENM quando comparado ao 

grupo EENM+OFS (Tabela 7). 
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Tabela 6. Média (Desvio padrão) das variáveis analisadas durante cada dia de treinamento. 

  1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 

Intensidade 

da EENM 

(mA) 

EENM 
67,20 

(17,54) 

51,00 

(10,51) 

55,00 

(5,77) 

54,35 

(8,49) 

36,65* 

(32,25) 

58,75 

(18,69) 

65,89 

(21,83) 

74,35 

(19,17) 

64,84 

(22,22) 

72,10 

(20,54) 

66,81 

(22,30) 

57,57 

(19,20) 

EENM 

+OFS 

50,25 

(20,21) 

70,50 

(9,57) 

65,50 

(11,91) 

55,85 

(11,99) 

30,84* 

(26,27) 

47,40 

(11,55) 

63,24 

(24,52) 

66,76 

(16,31) 

59,87 

(19,37) 

59,42 

(19,33) 

62,78 

(23,07) 

43,33 

(12,86) 

END 

EENM 
7,99 

(1,17) 

8,23 

(1,52) 

8,26 

(0,88) 

8,15 

(1,92) 

7,95 

(2,05) 

7,92 

(1,76) 

7,94 

(1,92) 

7,82 

(1,66) 

7,72 

(2,07) 

8,62 

(1,37) 

7,43 

(1,80) 

7,12 

(2,50) 

EENM 

+OFS 

9,37# 

(0,46) 

8,87 

(1,31) 

8,71 

(1,04) 

9,00 

(1,12) 

8,84 

(1,00) 

7,53 

(2,67) 

8,42 

(1,10) 

8,84 

(1,09) 

8,64 

(0,84) 

8,38 

(1,07) 

8,58 

(0,98) 

9,21 

(0,74) 

Escala de 

Borg 

EENM 
9,51 

(0,64) 

9,71 

(0,36) 

9,62 

(0,44) 

9,21 

(0,97) 

7,00* 

(4,25) 

9,05 

(0,79) 

9,12 

(0,97) 

8,99 

(0,87) 

8,96 

(1,17) 

8,75 

(1,66) 

8,77 

(1,30) 

8,65 

(1,84) 

EENM 

+OFS 

9,58 

(0,46) 

9,33 

(0,77) 

9,20 

(1,00) 

9,05 

(1,23) 

6,18*# 

(4,60) 

8,75 

(1,26) 

8,87 

(1,06) 

8,98 

(1,24) 

9,12 

(0,88) 

8,69 

(1,26) 

9,11 

(1,08) 

9,50 

(0,68) 

Volume de 

carga 

(ua) 

EENM 
14635 

(6325) 

11500 

(6840) 

10405 

(6173) 

10257 

(5485) 

10782 

(6100) 

11120 

(5675) 

12140 

(6548) 

10342 

(5523) 

11380 

(6018) 

9302 

(5690) 

9902 

(6558) 

9740 

(6095) 

EENM 

+OFS 
10549 

(2779) 

6686 

(3113) 

5726 

(2673) 

6217 

(2459) 

6992 

(2816) 

6377 

(2699) 

7096 

(3612) 

5776 

(2971) 

7000 

(3021) 

4699 

(2271) 

4800 

(2965) 

4985 

(2466) 

TRIMP 

(ua) 

EENM 
130929 

(100801) 

101919 

(55109) 

90865 

(42119) 

88787 

(46860) 

96728 

(57607) 

98087 

(47826) 

107405 

(51821) 

90238 

(43856) 

98142 

(50797) 

79622 

(38209) 

86277 

(33975) 

86336 

(42475) 

EENM 

+OFS 

60391 

(27508) 

63854 

(28918) 

57263 

(26298) 

48923 

(21500) 

56164 

(28077) 

50966 

(28272) 

59985 

(37484) 

50427 

(30060) 

55197 

(30668) 

50654 

(23362) 

59194 

(30139) 

55516 

(25196) 

EENM – Estimulação elétrica neuromuscular; OFS – Oclusão do fluxo sanguíneo; END – Escala numérica de dor; TRIMP – 

Impulso do treinamento.  

* Vs. todos os demais dias de treinamento, no mesmo grupo; # Vs. EENM no mesmo dia (p<0,05). 

 

 

 

Tabela 7. Média (Desvio padrão) e diferença média entre grupos (Intervalo de confiança 95%), das 

variáveis analisadas após o treinamento. 

 Média total 
Diferença entre grupos 

 EENM EENM+OFS 

Intensidade da EENM (mA) 62,59 (24,36) 56,50 (22,35) 6,90 (0,50; 13,31) * 

END 7,95 (1,71) 8,64 (1,30) -0,92 (-2,07; 0,22) 

Escala de Borg 8,87 (1,82) 8,75 (1,98) -0,03 (- 0,89; 0,83) 

 Soma  

Volume de carga 10805 (6889) 6125 (2982) 4788 (796; 8781) * 

TRIMP 96278 (53003) 55711 (27649) 40566 (9900; 71233) * 

EENM – Estimulação elétrica neuromuscular; OFS – Oclusão do fluxo sanguíneo; END – Escala numérica de dor; 

TRIMP – Impulso do treinamento.  

* Diferença significativa (p<0.05). 
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Para controle da pressão da oclusão do fluxo sanguíneo, foram realizadas avaliações ao 

longo do período de treinamento, as quais não apresentaram diferenças significativas entre as 

médias (1° dia: 221,67 (26,57); 7° dia 208,89 (33,33) e 12° dia: 197,78 (25,39) mmHg), apesar 

de aparente tendência a diminuição da pressão necessária para oclusão total (Figura 5). 

 

 

 

Figura 5. Controle da pressão da oclusão do fluxo sanguíneo ao longo do período de treinamento. 
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6.3. Desempenho funcional 

O desempenho dos atletas ao final do teste de agilidade foi menor em ambos os grupos 

treinados, bem como em T2 no grupo EENM e em T1, T2 e T5 no grupo EENM+OFS, após o 

treinamento. No entanto, segundo a classificação de desempenho, os atletas apresentam 

resultados dentro da média (Tabela 8). Ainda, se comparado ao controle, o desempenho final 

do teste foi menor para o grupo EENM (Tabela 9). 

 

Tabela 8. Média (Desvio padrão) do desempenho, no teste de agilidade de Illinois. 

 Controle EENM EENM+OFS  

 Pré Pós Pré Pós Pré Pós 

T1 (s) 2,37 (0,42) 2,46 (0,17) 2,51 (0,22) 2,61 (0,31) 2,42 (0,19) 2,53 (0,23) * 

T2 (s) 2,69 (0,27) 2,60 (0,19) 2,70 (0,26) 3,05 (0,99) * 2,64 (0,22) 3,14 (1,12) * 

T3 (s) 5,91 (0,34) 5,98 (0,24) 5,87 (0,35) 5,79 (1,00) 5,80 (0,31) 5,72 (1,13) 

T4 (s) 2,88 (0,25) 2,96 (0,19) 3,05 (0,38) 2,97 (0,27) 2,97 (0,25) 2,86 (0,26) 

T5 (s) 2,49 (0,19) 2,45 (0,19) 2,54 (0,36) 2,62 (0,23) 2,35 (0,28) 2,63 (0,22) * 

Total (s) 16,36 (0,71) 16,46 (0,64) 16,69 (0,88) 17,06 (0,99) * 16,20 (0,50) 16,91 (0,84) * 

EENM – Estimulação elétrica neuromuscular; OFS – Oclusão do fluxo sanguíneo; T1 – Tempo do sprint inicial; 

T2 – Tempo do sprint diagonal inicial; T3 – Tempo do zig-zag; T4 – Tempo do sprint diagonal final; T5 – Tempo 

do sprint final; Total – Tempo total.  

* Vs. pré no mesmo grupo (p<0,05). Classificação de desempenho: Excelente - < 15,2 segundos; Acima da 

Média: 15,2 a 16,1 segundos; Média: 16,2 a 18,1 segundos; Abaixo da Média: 18,2 a 19,3 segundos; Fraco: 

>19,3 segundos (DAVIS, B. et al., 2000).  

 

 

Tabela 9. Diferença média entre os grupos (Intervalo de confiança 95%), do desempenho no teste de 

agilidade de Illinois. 

 Controle x EENM Controle x EENM+OFS  EENM x EENM+OFS  

T1 (s) -,0008 (-0,184; 0,168) -,0263 (-0,200; 0,147) -0,018 (-0,179; 0,143) 

T2 (s) -0,438 (-0,903; 0,027) -0,582 (-1,040; -0,123) * -0,143 (-0,576; 0,288) 

T3 (s) 0,157 (-,337; 0,652) 0,144 (-0,343; 0,631) -0,013 (-0,474; 0,447) 

T4 (s) 0,174 (-0,006; 0,356) 0,198 (0,019; 0,377) * 0,023 (-0,143; 0,190) 

T5 (s) -0,125 (-0,302; 0,051) -0,314 (-0,489; -0,139) * -0,188 (-0,352; -0,024) * 

Total -0,234 (-0,686; 0,217) -0,533 (-0,978; -0,087) * -0,298 (-0,711; 0,113)  

EENM – Estimulação elétrica neuromuscular; OFS – Oclusão do fluxo sanguíneo; T1 – Tempo do sprint inicial; 

T2 – Tempo do sprint diagonal inicial; T3 – Tempo do zig-zag; T4 – Tempo do sprint diagonal final; T5 – Tempo 

do sprint final; Total – Tempo total.  

* Diferença significativa (p<0,05). 
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Os resultados dos testes de salto horizontal estão representados nas tabelas 10 e 11. 

Observa-se que houve diminuição do desempenho no teste broad hop em todos os grupos, se 

comparado com as avaliações pré. O mesmo ocorreu nos simple hop e triple hop (MIE) no 

grupo EENM e no simple hop e crossover hop (MID) no grupo EENM+OFS (Tabela 10). Na 

comparação entre grupos, os atletas do grupo controle, apresentaram melhor desempenho no 

teste simple hop (MID), quando comparados com o grupo EENM. Todavia, este grupo 

demostrou, melhores resultados do que os atletas que realizaram a EENM+OFS (Tabela 11). 

 

Tabela 10. Média (Desvio padrão) dos saltos horizontais. 

  Controle EENM EENM+OFS  

  Pré Pós Pré Pós Pré Pós 

Broad hop (cm) 2,49 (0,18) 2,40 (0,13) * 2,43 (0,15) 2,33 (0,18) * 2,51 (0,17) 2,42 (0,17) * 

Simple hop 

(cm) 

MID 2,18 (0,13) 2,08 (0,12) * 2,03 (0,12) 2,05 (0,13) 2,14 (0,14) 2,07 (0,18) * 

MIE 2,13 (0,20) 2,12 (0,21) 2,05 (0,17) 1,99 (0,20) * 2,15 (0,14) 2,10 (0,13) 

Triple hop  

(cm) 

MID 6,91 (0,66) 6,71 (0,50) 6,58 (0,44) 6,44 (0,64) 6,82 (0,53) 6,59 (0,78) 

MIE 6,76 (0,78) 6,74 (0,69) 6,57 (0,51) 6,26 (0,59) * 6,77 (0.66) 6,72 (0,65) 

Crossover hop 

(cm) 

MID 6,26 (0,73) 6,18 (0,70) 6,12 (0,54) 5,99 (0,63) 6,52 (0,51) 6,11 (0,61) * 

MIE 6,22 (0,77) 6,15 (0,91) 6,08 (0,65) 5,87 (0,65) 6,39 (0,65) 6,03 (0,67) 

EENM – Estimulação elétrica neuromuscular; OFS – Oclusão do fluxo sanguíneo; MID – Membro inferior 

direito; MIE – Membro inferior esquerdo.  

* Vs. pré no mesmo grupo (p<0,05). 

 

 

Tabela 11. Diferença média entre grupos (Intervalo de confiança 95%), dos saltos horizontais. 

  Controle x EENM Controle x EENM+OFS  EENM x EENM+OFS  

Broad hop (cm) 0,016 (-0,101; 0,133) -0,010 (-0,127; 0,106) -0,027 (-0,146; 0,092) 

Simple hop 

(cm) 

MID -0,125 (-0,215; -0,034) * -0,018 (-0,109; 0,071) 0,106 (0,013; 0,198) * 

MIE 0,088 (-0,010; 0,187) 0,058 (-0,040; 0,157) -0,029 (-0,130; 0,071) 

Triple hop  

(cm) 

MID -0,063 (-0,538; 0,412) 0,034 (-0,438; 0,508) 0,098 (-0,383; 0,579) 

MIE 0,349 (-0,067; 0,767) 0,147 (-0,268; 0,564) -0,202 (-0,625; 0,221) 

Crossover hop 

(cm) 

MID 0,109 (-0,348; 0,568) 0,348 (-0,108; 0,804) 0,238 (-0,226; 0,702) 

MIE 0,186 (-0,197; 0,569) 0,372 (-0,010; 0,755) 0,186 (-0,203; 0,575) 

EENM – Estimulação elétrica neuromuscular; OFS – Oclusão do fluxo sanguíneo; MID – Membro inferior 

direito; MIE – Membro inferior esquerdo.  

* Diferença significativa (p<0,05). 
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Nas tabelas 12 e 13, estão apresentados os resultados das variáveis analisadas durante 

os saltos verticais sobre a plataforma de força. Pode-se observar, após o treinamento com a 

EENM+OFS, um aumento da aceleração de saída do solo, no salto uni podal direito. No grupo 

treinado com a EENM, notou-se um aumento da velocidade de saída do solo, durante a 

execução do salto bi podal (Tabela 12). Nas variáveis aceleração de saída do solo e potência do 

salto uni podal, diferiram-se entre o grupo controle e o EENM (Tabela 13). 

 

Tabela 12. Média (Desvio padrão) das variáveis analisadas durante a execução dos saltos verticais. 
  Controle EENM EENM+OFS  

  Pré Pós Pré Pós Pré Pós 

Aceleração 

de saída do 

solo (m/s2) 

SUPD  5,89 (1,82) 5,51 (1,68) 5,87 (1,39) 5,69 (1,34) 5,47 (1,45) 6,28 (1,54) * 

SUPE 6,46 (1,48) 6,53 (1,43) 5,45 (1,39) 5,77 (0,93) 6,22 (1,38) 5,77 (1,41) 

SBiP 8,56 (1,75) 8,83 (1,49) 8,16 (1,27) 8,62 (1,12) 8,57 (1,86) 8,33 (1,48) 

Velocidade 

de saída do 

solo (m/s) 

SUPD  1,89 (0.29) 2,05 (0,48) 2.01 (0,35) 2,16 (0.50) 1,99 (0,27) 2,01 (0,35) 

SUPE 1,98 (0,41) 1,88 (0,39) 2,04 (0,30) 1,96 (0,40) 1,98 (0,30) 2,00 (0,53) 

SBiP 2,79 (0,38) 2,84 (0,44) 2,85 (0,63) 3,15 (0,66) * 2,76 (0,60) 2,87 (0,53) 

Tempo de 

impulso (s) 

SUPD  0,37 (0,11) 0,37 (0,12) 0,36 (0,09) 0,39 (0,13) 0,33 (0,09) 0,38 (0,11) 

SUPE 0,32 (0,06) 0,30 (0,08) 0,39 (0,11) 0,34 (0,09) 0,33 (0,10) 0,35 (0,10) 

SBiP 0,34 (0,10) 0,33 (0,09) 0,35 (0,09) 0,37 (0,09) 0,33 (0,07) 0,35 (0,09) 

Impulso do 

salto (N x s) 

SUPD  173,65 (30,81) 191,86 (43,49) 180,08 (44,36) 189,71 (53,19) 171,04 (29,38) 176,26 (47,00) 

SUPE 183,77 (49,78) 177,19 (49,90) 182,333 (35,16) 176,99 (54,45) 171,32 (34,04) 177,51 (59,64) 

SBiP 258,42 (57,00) 269,32 (61,73) 250,99 (50,73) 277,91 (59,87) 242,28 (77,94) 249,19 (59,13) 

Tempo de 

voo (s) 

SUPD  0,474 (0,030) 0,470 (0,032) 0,473 (0,31) 0,466 (0,025) 0,480 (0,033) 0,479 (0,034) 

SUPE 0,486 (0,040) 0,481 (0,040) 0,474 (0,032) 0,465 (0,038) 0,489 (0,032) 0,0483 (0,036) 

SBiP 0,598 (0,033) 0,593 (0,029) 0,586 (0,026) 0,585 (0,028) 0,605 (0,041) 0,603 (0,048) 

Altura do 

salto (m) 

SUPD  0,186 (0,058) 0,227 (0,102) 0,214 (0,069) 0,250 (0,117) 0,207 (0,059) 0,213 (0,071) 

SUPE 0,210 (0,085) 0,190 (0,076) 0,218 (0,062) 0,204 (0,081) 0,206 (0,066) 0,218 (0,129) 

SBiP 0,404 (0,113) 0,424 (0,126) 0,434 (0,189) 0,486 (0,149) 0,408 (0,182) 0,434 (0,153) 

Potência do 

salto (W) 

SUPD  475,63 (153,80) 571,21 (246,86) 515,85 (191,77) 552,54 (204,86) 535,62; (159,24) 478,14 (160,57) 

SUPE 591,00 (173,33) 577,98 (174,93) 497,05 (158,49) 506,88 (153,58) 525,93 (121,85) 522,85 (272,82) 

SBiP 1080,99 (204,05) 1166,97 (231,93) 1016,12 (205,18) 1182,85 (231,01) 1047,64 (445,00) 1028,51 (260,08) 

EENM – Estimulação elétrica neuromuscular; OFS – Oclusão do fluxo sanguíneo; SUPD – Salto uni podal direito; SUPE – 

Salto uni podal esquerdo; SBiP – Salto bi podal.  

* Vs. pré no mesmo grupo (p<0.05). 
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Tabela 13. Diferença média entre grupos (Intervalo de confiança 95%), das variáveis avaliadas durante 

a execução dos saltos verticais. 
  Controle x EENM Controle x EENM EENM x EENM+OFS  

Aceleração de saída 

do solo (m/s2) 

SUPD  -0,23 (-1,26; 0,79) -1,17 (-2,16; -0,17) * -0,93 (-1,97; 0,10) 

SUPE -0,20 (-1,29; 0,88) 0,51 (-0,55; 1,58) 0,72 (-0,38 (1,82) 

SBiP -0,18 (-,98; 0,62) 0,51 (-0,27; 1,30) 0,69 (-0,12; 1,51) 

Velocidade de saída 

do solo (m/s) 

SUPD  0,06 (-0,29; 0,30) 0,14 (-0,14; 0,43) 0,13 (-0,16; 0,44) 

SUPE -0,02 (-0,33; 0,28) -0,12 (-0,42; 0,18) -0,09 (-0,41; 0,21) 

SBiP -0,24 (-0,57; 0,08) -0,05 (-0,37; 0,26) 0,19 (-0,13; 0,52) 

Tempo de impulso 

(s) 

SUPD  -0,02 (-0,11; 0,06) -0,04 (-0,13; 0,03) -0,02 (-0,11; 0,06) 

SUPE 0,02 (-0,07; 0,12) -0,04 (-0,13; 0,05) -0,06 (-0,16; 0,03) 

SBiP -0,02 (-0,06; 0,02) -0,03 (-0,07; 0,01) -0,01 (-0,05; 0,03)  

Impulso do salto  

(N x s) 

SUPD  4, 82 (-23,32; 32,97) 12,99 (-14,28; 40,28) 8,17 (-20,37; 36,72) 

SUPE -1,99 (-31,41; 27,41) -11,85 (-40,74; 17,04) -9,85 (-39,71; 20,01) 

SBiP -16,02 (-45,67; 13,63) 3,98 (-25,17; 33,13) 20,00 (-10,08; 50,08) 

Tempo de voo (s) 

SUPD  0,002 (-0,018; 0,022) -0,002 (-0,022; 0,016) -0,004 (-0,025; 0,015) 

SUPE 0,006 (-0,013; 0,026) -0,001 (-0,020; 0,019) -0,006 (-0,027; 0,013) 

SBP -0,003 (-0,024; 0,018) -0,002 (-0,023; 0,019) 0,001 (-0,020; 0,023) 

Altura do salto (m) 

SUPD  0,001 (-0,062; 0,066) 0,034 (-0,027; 0,097) 0,033 (-0,032; 0,098) 

SUPE -0,008 (-0,072; 0,055) -0,034 (-0,098; 0,028) -0,026 (-0,091; 0,038) 

SBP -0,053 (-0,157; 0,050) -0,006 (-0,107; 0,094) -0,047 (-0,058; 0,152)  

Potência do salto 

 (W) 

SUPD  55,02 (-78,16; 188,20) 153,05 (23,90; 282,20) * 98,03 (-37,03; 233,10) 

SUPE -18,27 (-134,81; 98,26) -6,25 (-120,73; 108,21) 12,01 (-106,30; 130,33) 

SBP -80,75 (-271,13; 109,61) 105,11 (-82,07; 292,30) 185,87 (-7,27; 379,01) 

EENM – Estimulação elétrica neuromuscular; OFS – Oclusão do fluxo sanguíneo; SUPD – Salto uni podal direito; 

SUPE – Salto uni podal esquerdo; SBiP – Salto bi podal.  

* Diferença significativa (p<0,05). 
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Os atletas, que realizaram o treinamento com a EENM, obtiveram melhores resultados 

no teste de equilíbrio dinâmico, nos alcances póstero lateral e medial, e, ainda, no score final 

do teste em ambos os membros. Bem como, os atletas que realizaram o treinamento com a 

EENM+OFS obtiveram melhores desempenhos, nas mesmas variáveis, somente no membro 

inferior esquerdo (Tabela 14). O treinamento com EENM repercutiu em um melhor 

desempenho no score final do membro inferior esquerdo se comparado com o grupo controle e 

o EENM+OFS (Tabela 15). 

 

Tabela 14. Média (Desvio padrão) do desempenho, durante a execução do teste de equilíbrio.  
  Controle EENM EENM+OFS  

  Pré Pós Pré Pós Pré Pós 

MID 

(%) 

AA 65,29 (8,86) 65,97 (8,27) 65,81 (8,13) 69,38 (7,36) 66,47 (8,18) 65,08 (9,30) 

APL 92,75 (9,68) 95,66 (9,13) 94,47 (8,31) 102,27; (10,32) * 95,38 (10,67) 97,51 (8,92) 

APM 88,35 (11,21) 88,79 (11,82) 88,24 (10,84) 94,20 (7,50) * 88,46 (7,94) 89,72 (14,02) 

MIE 

(%) 

AA 63,16 (5,84) 65,15 (6,17) 67,23 (7,39) 68,79 (6,42) 69,24 (7,70) 69,36 (9,92) 

APL 92,16 (10,41) 97,15 (5,59) 98,35 (8,84) 105,17 (9,81) * 98,34 (11,25) 102,60 (11,08) * 

APM 89,92 (10,38) 92,52 (7,50) 88,53 (10,48) 97,30 (9,31) * 92,56 (10,27) 96,58 (9,78) * 

MID 

(cm) 

AA 70,18 (10,46) 70,56 (10,38) 69,12 (7,50) 72,73 (6,64) 69,50 (7,47) 68,06 (9,00) 

APL 99,93 (12,10) 101,56 (11,23) 99,62 (8,10) 108,26 (7,81) * 99,50 (10,98) 102,18; (9,59) 

APM 95,25 (14,83) 95,00 (14,45) 92,81 (11,46) 98,86 (7,89) * 92,62 (8,03) 94,00 (15,24) 

MIE 

(cm) 

AA 67,81 (6,81) 69,68 (8,63) 70,68 (7,04) 72,20 (6,39) 72,75 (8,30) 72,87 (10,73) 

APL 100,93 (8,68) 103,75 (8,32) 103,37 (7,20) 110,20 (7,44) * 103,12 (10,13) 107,81 (12,28) * 

APM 96,87 (14,08) 98,93 (10,80) 93,00 (9,38) 102,00 (8,13) * 97,25 (11,28) 101,50 (11,03) * 

Diferença 

Entre  

Membros 

(cm) 

AA 6,62 (5,05) 5,25 (4,29) 5,31 (3,26) 6,00 (3,48) 7,00 (4,67) 7,06 (7,53) 

APL 4,62 (4,73) 6,43 (4,54) 6,00 (6,64) 7,40 (5,43) 5,62 (4,20) 6,50 (6,73) 

APM 6,00 (5,31) 6,43 (5,30) 6,43 (5,79) 7,00 (5,00) 7,50 (6,28) 9,00 (8,68) 

Score MID (%) 76,56 (7,91) 78,11 (8,97) 79,07 (9,66) 85,02 (9,40) * 79,79 (9,97) 80,54 (10,18) 

Score MIE (%) 76,26 (6,50) 79,70 (5,87) * 80,76 (9,78) 86,42 (10,07) * 82,80 (10,32) 85,40 (9,17) * 

EENM – Estimulação elétrica neuromuscular; OFS – Oclusão do fluxo sanguíneo; MID – Membro inferior direito; 

MIE – Membro inferior esquerdo; AA – Alcance anterior; APL – Alcance póstero lateral; APM – Alcance póstero 

medial.   

* Vs. pré no mesmo grupo (p<0,05). 
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Tabela 15. Diferença média entre grupos (Intervalo de confiança 95%) do desempenho, durante a 

execução do teste de equilíbrio. 

  Controle x EENM Controle x EENM+OFS  EENM x EENM+OFS  

MID 

(%) 

AA -2,28 (-7,68; 3,10) 1,95 (-3,36; 7,29) 4,25 (-1,09; 9,60) 

APL -4,82 (-10,71; 1,07) 0,76 (-5,05; 6,58) 5,58 (-0,15; 11,32) 

APM -4,76 (-11,00; 1,48) -0,57 (-6,73; 5,58) 4,19 (-1,98; 10,37) 

MIE 

(%) 

AA 0,76 (-5,20; 6,74) 1,91 (-3,99; 7,82) 1,14 (-4,79; 7,09) 

APL -1,32 (-6,84; 4,19) 0,91 (-4,53; 6,36) 2,23 (-3,22; 7,70) 

APM -4,92 (-9,99; 0,14) -0,85 (-5,85; 4,13) 4,06 (-0,94; 9,07) 

MID 

(cm) 

AA 2,40 (-8,07; 3,26) 1,98 (-3,61; 7,58) 4,39 (-1,22; 10,01) 

APL 6,70 (-12,66; -0,73) * -0,68 (-6,56; 5,20) 6,05 (0,11; 11,91) * 

APM -5,17 (-11,88; 1,53) -0.92 (-7,54; 5,69) 4,25 (-2,38; 10,89) 

MIE 

(cm) 

AA 0,88 (-5,44; 7,21) 1,99 (-4,26; 8,25) 1,11 (-5,18 7,40) 

APL -3,30 (-8,42; 1,80) -1,32 (-6,37; 3,71) 1,97 (-3,08; 7,03) 

APM -5,29 (-10,66; 0,08) -1,11 (-6,41; 4,18) 4,17 (-1,13; 9,49) 

Diferença 

Entre  

Membros 

(cm) 

AA -2,27 (-5,98; 1,42) -1,56 (-5,22; 2,09) 0,70 (-2,97; 4,38) 

APL 0,50 (-4,21; 5,22) 0,93 (-3,73; 5,60) 0,42 (-4,27; 5,12) 

APM 0,03 (-5,37; 5,43) -0,98 (-6,33; 4,36) -1,01 (-6,40; 4,36) 

Score MID (%) -4,10 (-7,83; -0,36) * 0,40 (-3,278; 4,08) 4,50 (0,81; 8,18) * 

Score MIE (%) -1,61 (-5,35; 2,11) 0,71 (-2,96; 4,38) 2,32 (-1,35; 6,01) 

EENM – Estimulação elétrica neuromuscular; OFS – Oclusão do fluxo sanguíneo; MID – Membro inferior 

direito; MIE – Membro inferior esquerdo; AA – Alcance anterior; APL – Alcance póstero lateral; APM – Alcance 

póstero medial.   

* Diferença significativa (p<0,05) 

 

 

 

6.4. Quantificação do desempenho muscular 

Os resultados das variáveis analisadas durante a dinamometria isocinética, com 

velocidade angular de 60°/s e 270°/s estão apresentados nas tabelas 16 e 17, respectivamente. 

Dentre as poucas alterações observadas, pode-se destacar a melhora do equilíbrio muscular 

entre a musculatura flexora e extensora de joelho, demonstrado por meio da razão entre a 

musculatura agonista e antagonista da perna direita, em ambas as velocidades angulares. 
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Tabela 16. Média (Desvio padrão) das variáveis analisadas durante a dinamometria isocinética a 60°/s. 
   Controle EENM EENM+OFS  

   Pré Pós Pré Pós Pré Pós 

Pico de 

torque  

(Nm) 

Ex 

MID 
263,92 
(59,24) 

266,53 
(60,81) 

271,32 
(64,08) 

263,73 
(67,68) 

272,30 
(56,07) 

264,58 
(49,07) 

MIE 
263,74 

(52,95) 

267,66 

(66,58) 

256,70 

(59,44) 

242,94 

(63,03) 

256,09 

(59,46) 

251,91 

(37,90) 

Fl 

MID 
144,07 
(29,57) 

148,03 
(29,89) 

143,01 
(33,22) 

142,16 
(37,22) 

137,05 
(32,39) 

141,01 
(27,23) 

MIE 
143,52 

(20,06) 

146,18 

(24,25) 

137,33 

(27,99) 

134,81 

(35,07) 

137,50 

(28,83) 

140,08 

(28,75) 

Pico de 

torque / Peso 

corporal 

 (%) 

Ex 

MID 
291,63 

(58,23) 

294,15 

(56,84) 

297,03 

(48,70) 

288,00 

(50,63) 

316,45 

(53,73) 

306,60 

(58,60) 

MIE 
291,00 

(51,24) 

294,65 

(61,63) 

280,85 

(39,30) 

265,10 

(41,27) 

296,56 

(52,49) 

290,11 

(29,33) 

Fl 

MID 
158,22 

(25,52) 

162,59 

(28,68) 

156,19 

(16,88) 

154,61 

(20,53) 

158,46 

(27,07) 

162,70 

(26,81) 

MIE 
158,44 

(17,68) 

160,80 

(18,12)  

150,60 

(16,47) 

147,75 

(26,41) 

158,44 

(19,90) 

160,85 

(25,46) 

Trabalho 

total  

(J) 

Ex 

MID 
1429,05 

(296,12) 

1413,37 

(304,32) 

1380,51 

(375,54) 

1310,11 

(403,85) 

1350,68 

(309,96) 

1298,44 

(335,60) 

MIE 
1368,95 
(267,31) 

1402,72 
(280,83) 

1272,36 
(318,70) 

1210,44 
(396,17) 

1285,13 
(295,80) 

1189,65 
(277,07) * 

Fl 

MID 
751,61 

(154,30) 

773,01 

(157,66) 

731,80 

(194,13) 

723,57 

(230,31) 

661,55 

(161,73) 

659,07 

(163,65) 

MIE 
751,11 
(85,92) 

765,76 
(98,94) 

693,50 
(191,73) 

653,72 
(214,92) 

686,01 
(158,54) 

645,48 
(172,49) 

Potência 

média 

(Watts) 

Ex 

MID 
189,63 

(41,85) 

191,17 

(44,17) 

184,58 

(47,58) 

184,87 

(50,35) 

191,94 

(45,87) 

189,16 

(38,14) 

MIE 
180,08 

(36,42) 

189,45 

(46,27) 

176,17 

(41,03) 

167,71 

(46,36) 

180,16 

(47,58) 

178,26 

(32,95) 

Fl 

MID 
101,71 

(24,33) 

108,77 

(25,22) * 

100,26 

(23,07) 

102,96 

(26,78) 

98,36 

(26,24) 

99,13 

(19,48) 

MIE 
100,71 

(15,95) 

105,50 

(21,19) 

97,57 

(22,62) 

94,23 

(25,89) 

97,43 

(22,18) 

98,70 

(21,45) 

Tempo do 

maior pico de 

torque (ms) 

Ex 

MID 
657,05 

(199,36) 
640,58 

(198,16) 
608,75 

(172,54) 
632,50 

(190,42) 
666,25 

(238,10) 
638,75 

(235,82) 

MIE 
692,35 

(156,98) 

658,82 

(159,91) 

628,75 

(210,64) 

672,50 

(209,58) 

590,62 

(217,39) 

536,25 

(227,85) 

Fl 

MID 
556,25 

(147,35) 
482,50 

(242,59) 
627,77 

(231,77) 
513,33 

(188,21) 
559,16 

(204,69) 
380,83 * 
(148,84) 

MIE 
571,76 

(142,66) 

537,05 

(197,95) 

571,87 

(190,23) 

507,50 

(148,97) 

564,37 

(218,35) 

450,00 

(193,34) 

Ângulo do 

maior pico de 

torque 

(Graus) 

Ex 

MID 
42,60 

(13,65) 

44,06 

(10,39) 

39,68 

(11,47) 

42,87 

(12,61) 

45,06  

(9,96) 

46,00 

 (8,46) 

MIE 
41,47 

(12,21) 

43,41  

(9,99) 

40,31 

(12,73) 

44,31 

(11,59) 

41,93 

(13,17) 

42,75 

(11,67) 

Fl 

MID 
53,00  

(8,23) 

57,41 

(11,12) 

52,31 

(11,32) 

56,18  

(7,88) 

53,81 

(13,53) 

60,56 * 

(10,89) 

MIE 
57,64 

(12,19) 

57,21  

(9,49) 

49,37 

(14,73) 

54,93 * 

(10,16)  

57,18  

(8,18) 

57,62  

(7,89) 

Razão 

agonista / 

antagonista 

 

MID 
58,12 

(23,30) 

58,82 

(22,39) 

53,98 

(11,30) 

54,95 

(10,90) 

50,58  

(7,40) 

54,03 *  

(9,81) 

MIE 
55,85 

(10,22) 
56,71 

(12,09) 
54,27  
(7,41) 

56,54 
(11,41) 

54,36  
(7,31) 

55,53  
(7,50) 

EENM – Estimulação elétrica neuromuscular; OFS – Oclusão do fluxo sanguíneo; Ex – Extensão de joelho; Fl – 

Flexão de joelho; MID – Membro inferior direito; MIE – Membro inferior esquerdo.  

* Vs. pré no mesmo grupo (p<0,05). 
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Tabela 17. Média (Desvio padrão) das variáveis analisadas durante a dinamometria isocinética a 270°/s. 

   Controle EENM EENM+OFS  

   Pré Pós Pré Pós Pré Pós 

Pico de 

torque 

(Nm) 

Ex 

MID 
167,30 

(34,80) 

166,92 

(32,16) 

163,10 

(35,51) 

163,44 

(35,73) 

169,28 

(29,20) 

164,37 

(27,46) 

MIE 
163,90 

(33,86) 

164,71 

(34,80) 

159,24 

(29,28) 

159,23 

(38,38) 

165,65 

(26,43) 

162,23 

(27,12) 

Fl 

MID 
109,09 

(27,15) 

115,55 

(29,63) 

104,41 

(35,32) 

105,61 

(29,39) 

99,66 

(21,29) 

105,45 

(16,60) 

MIE 
105,19 

(21,63) 

108,17 

(26,39) 

101,93 

(30,41) 

100,56 

(27,73) 

96,36 

(15,76) 

98,75 

(17,49) 

Pico de 

torque / Peso 

corporal  

(%) 

Ex 

MID 
184,15 
(29,79) 

184,21 
(29,26) 

180,24 
(28,16) 

180,90 
(29,83) 

195,38 
(19,66) 

189,28 
(22,64) 

MIE 
179,02 

(16,86) 

179,80 

(17,56) 

176,38 

(20,29) 

176,06 

(30,79) 

191,48 

(17,70) 

187,20 

(25,70) 

Fl 

MID 
116,92 
(17,57) 

120,26 
(18,13) 

113,84 
(25,02) 

114,70 
(21,67) 

115,19 
(19,15) 

118,57 * 
(17,98) 

MIE 
115,05 

(12,07) 

117,94 

(15,70) 

112,32 

(24,94) 

111,25 

(23,68) 

111,48 

(12,51) 

114,16 

(19,27) 

Trabalho 

total 

(J) 

Ex 

MID 
2491,85 

(467,14) 

2572,72 

(573,38) 

2396,21 

(473,55) 

2481,72 

(480,86) 

2482,89 

(369,03) 

2424,50 

(354,23) 

MIE 
2527,82 

(396,61) 

2598,12 

(468,15) 

2314,34 

(416,58) 

2333,35 

(470,80) 

2420,18 

(372,64) 

2382,73 

(378,43) 

Fl 

MID 
1331,88 

(328,94) 

1346,79 

(368,35) 

1270,23 

(424,13) 

1293,30 

(389,45) 

1214,95 

(282,37) 

1257,35 

(212,74) 

MIE 
1406,52 

(208,40) 

1409,06 

(215,94) 

1214,62 

(447,98) 

1215,48 

(461,81) 

1188,72 

(250,27) 

1216,55 

(285,88) 

Potência 

média 

(Watts) 

Ex 

MID 
372,98 

(78,35) 

380,34 

(83,62) 

360,46 

(85,56) 

371,00 

(75,04) 

375,91 

(67,43) 

359,10 

(67,79) 

MIE 
374,88 
(85,31) 

359,31 
(79,92) 

344,80 
(64,09) 

342,50 
(67,38) 

348,80 
(58,94) 

364,92 
(60,72) 

Fl 

MID 
197,18 

(56,98) 

200,05 

(55,07) 

186,60 

(61,67) 

190,26 

(54,65) 

182,69 

(48,34) 

185,50 

(41,66) 

MIE 
198,94 
(34,82) 

204,32 
(33,50) 

173,51 
(67,45) 

176,98 
(66,64) 

175,09 
(39,94) 

172,53 
(44,31) 

Tempo do 

maior pico de 

torque (ms) 

Ex 

MID 
235,00 

(109,02) 

218,75 

(76,98) 

232,22 

(128,33) 

226,66 

(86,45) 

269,16 

(98,85) 

192,50 * 

(81,92) 

MIE 
242,50 

(97,65) 

250,00 

(104,06) 

240,00 

(99,87) 

205,55 

(82,32) 

240,00 

(80,22) 

200,83 

(60,22) 

Fl 

MID 
158,75 

(45,80) 

153,75 

(37,39) 

252,22 

(117,66) 

162,22 * 

(30,73) 

171,66 

(67,26) 

144,16 

(23,53) 

MIE 
231,25 

(118,37) 

180,00 

(72,11) 

262,22 

(132,83) 

246,66 

(115,10) 

181,66 

(68,06) 

165,00 

(40,11) 

Ângulo do 

maior pico de 

torque 

(Graus) 

Ex 

MID 
53,11 

(25,27) 
53,88 

(17,77) 
56,87 

(23,82) 
54,62 

(21,11) 
65,50 

(24,28) 
52,87 

(24,57) 

MIE 
54,06 

(25,79) 

56,62 

(22,03) 

55,81 

(23,92) 

51,93 

(21,38) 

60,62 

(20,40) 

53,25 

(20,57) 

Fl 

MID 
49,29 

(18,94) 
51,11 

(18,67) 
47,25 

(24,08) 
58,25 * 
(6,64) 

56,25 
(14,14) 

60,62  
(3,59) 

MIE 
41,41 

(25,48) 

49,35 

(18,35) 

39,62 

(28,76) 

43,06 

(22,98) 

54,62 

(13,92) 

57,25  

(4,62) 

Razão 

agonista / 

antagonista 

 

MID 
63,97 

(14,99) 

67,24 

(16,48) 

63,93 

(13,82) 

64,52  

(8,84) 

59,15  

(9,13) 

64,87 * 

 (8,70) 

MIE 
64,58  

(7,44) 

65,93  

(9,25) 

63,71 

(13,07) 

63,13  

(7,45) 

58,28  

(4,45) 

61,09 

 (7,91) 

EENM – Estimulação elétrica neuromuscular; OFS – Oclusão do fluxo sanguíneo; Ex – Extensão de joelho; Fl – 

Flexão de joelho; MID – Membro inferior direito; MIE – Membro inferior esquerdo.  

* Vs. pré no mesmo grupo (p<0,05). 
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6.5. Variáveis fisiológicas  

Na tabela 18 estão apresentados os resultados das concentrações séricas de CK, hGH, 

IGF-1 e IGFBP-3, onde observa-se que os atletas dos grupos EENM e EENM+OFS apresentam 

valores elevados de CK em todos os tempos analisados, se tomado como referência os valores 

normativos do kit.  Os valores de IGF-1 e IGFBP-3 não se alteraram em nenhum grupo, 

contudo, o efeito agudo do treinamento com EENM+OFS pode ser identificado, após o primeiro 

(T2) e último dia de treinamento (T4), por meio do aumento de hGH. O mesmo aconteceu, após 

T4, no grupo EENM. Entretanto, um efeito crônico, após comparação entre os dias, não foi 

observado. Ressalta-se que tais variações da concentração do hGH, também estão acima dos 

valores normativos de referência do kit. Na comparação entre grupos, os resultados demonstram 

que o treinamento com a EENM+OFS proporcionou aumento do hGH, gerando efeito agudo 

em T2 e T4, se comparado com o grupo controle (Tabela 19).  

 

 

Tabela 18. Média (Desvio padrão) das concentrações séricas de CK, hGH, IGF-1 e IGFBP-3 ao longo do 

período de treinamento.  

  T1 T2 T3 T4 

Valores 

normativos 

de referência 

do kit   

CK 

(U/L) 

Controle 142,96 (59,41) 161,14 (83,76) 205,24 (97,29) $ 165,26 (107,26) 

24 – 195 EENM 324,91 (324,96) $ 303,24 (250,43) $ 373,05 259,26) $ 347,25 (249,98) $ 

EENM+OFS  358,35 (280,30) $ 358,90 (277,76) $ 390,44 (164,23) $ 399,40 (214,38) $ 

hGH (ng/mL) 

Controle 0,41 (0,58) 0,39 (0,56) 0,15 (0,20) 0,37 (0,42) 

0,02 – 1,23 EENM 0,27 (0,58) 1,98 (2,44) #$ 0,19 (0,38) 1,99 (2,88) *#$ 

EENM+OFS  0,17 (0,13) 2,52 (2,63) *#$ 0,46 (0,69) 3,04 (4,03) *#$ 

IGF-1 

(ng/mL) 

Controle 324,50 (138,10) 303,08 (129,32) 308,25 (117,97) 324,16 (135,02) 

116 –358 EENM 280,11 (113,79) 286,10 (119,52) 313,62 (95,42) 315,31 (92,70) 

EENM+OFS  316,14 (103,20) 342,42 (109,17) 323,21 (106,56) 334,00 (114,24) 

IGFBP-3 

(µg/mL) 

Controle 4,62 (0,65) 4,32 (0,82) 4,59 (0,65) 4,71 (0,68) 

3,4 – 9,5 EENM 4,14 (1,01) 4,20 (1,22) 4,35 (0,94) 4,34 (0,77) 

EENM+OFS  4,65 (1,03) 4,85 (1,10) 4,56 (1,10) 4,61 (1,21) 

CK – Creatina quinase total; hGH – Hormônio do crescimento humano; IGF-1 – Fator de crescimento Insulina-1; 

IGFBP-3 – Fator de crescimento insulinóide ligado à proteína 3; EENM – Estimulação elétrica neuromuscular; OFS 

– Oclusão do fluxo sanguíneo; T1 – Imediatamente antes do treinamento (1° dia); T2 – Pós 30 minutos do treinamento 

(1° dia); T3 – Imediatamente antes do treinamento (12° dia); T4 – Pós 30 minutos do treinamento (12° dia).   

* Vs. T1 no mesmo grupo (p<0,05); # Vs. T3 no mesmo grupo (p<0,05); $ Maior que os valores normativos de 

referência do kit. 
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Tabela 19. Diferença média entre grupos (Intervalo de confiança 95%), das concentrações séricas de 

CK, hGH, IGF-1 e IGFBP-3.  

  Controle x EENM Controle x EENM+OFS  EENM x EENM+OFS  

CK 

(U/L) 

T2 91,05 (-67,67; 249,79) 32,72 (-105,67; 171,12) -58,33 (-218,94; 102,27) 

T3 68,53 (-77,30; 214,36) 32,85 (-99,04; 164,74) -35,68 (-182,85; 111,49) 

T4 9,99 (-131,80; 151,78) -3,72 (-137,46; 130,01) -13,71 (-158,58; 131,15) 

hGH 

(ng/mL) 

T2 -1,71 (-3,77; 0,31) -2,24 (-4,42; -0,05) * -0,50 (-2,47; 1,46) 

T3 -0,18 (-2,33; 1,97) -0,40 (-2,64; 1,84) -0,22 (-2,20; 1,76) 

T4 -1,77 (-3,81; 0,26) -2,78 (-4,95; -0,62) * -1,01 (-2,96; 0,93) 

IGF-1 

(ng/mL) 

T2 -27,41 (-81,12; 26,30) -20,29 (-71,76; 31,18) -47,70 (-103,03; 7,63) 

T3 -49,76 (-103,47; 3,95) 26,44 (-25,03; 77,91) -23,32 (-78,65; 32,01) 

T4 -35,53 (-89,24; 18,18) 17,42 (-34,13; 68,82) -18,19 (-73,52; 37,14) 

IGFBP-3 

(µg/mL) 

T2 -0,36 (-0,90; 0,17) -0,13 (-0,64; 0,38) 0,13 (-0,42; 0,68) 

T3 -0,24 (-0,78; 0,29) 0,30 (-0,20; 0,82) 0,06 (-0,48; 0,61) 

T4 -0,11 (-,64; 0,42) 0,24 (-,27; 0,75) -0,49 (-1,04; 0,05) 

CK – Creatina quinase total; hGH – Hormônio do crescimento humano; IGF-1 – Fator de crescimento Insulina-

1; IGFBP-3 – Fator de crescimento insulinóide ligado à proteína 3; EENM – Estimulação Elétrica Neuromuscular; 

OFS – Oclusão do fluxo sanguíneo; T1 – Imediatamente antes do treinamento (1° dia); T2 – Pós 30 minutos do 

treinamento (1° dia); T3 – Imediatamente antes do treinamento (12° dia); T4 – Pós 30 minutos do treinamento 

(12° dia).   

* Diferença significativa (p<0,05). 

 

 

6.6. Espessura e área de secção transversa muscular  

Os resultados das variáveis morfométricas do músculo quadríceps femoral, 

demonstraram que o treinamento com a EENM, proporcionou aumento da área da secção 

transversa do músculo reto femoral, do membro inferior direito. Já os de atletas alocados para 

realizar o treinamento com a EENM+OFS, apresentaram aumento da área da secção transversa 

e espessura do músculo reto femoral em ambos os membros, após quatro semanas de 

treinamento, se comparado com a avalição pré. Para o grupo controle, observou-se aumento da 

área da secção transversa do reto femoral, espessura do vasto intermédio e do quadríceps do 

membro inferior esquerdo (Tabela 20). Contudo, o aumento da área da secção transversa do 

músculo reto femoral foi maior no grupo EENM+OFS em comparação com a EENM 

isoladamente. Bem como, da área da secção transversa do músculo reto femoral foi maior no 

grupo EENM se comparado com o controle (Tabela 21). 
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Tabela 20. Média (Desvio padrão) da espessura, área de secção transversa e ativação dos músculos do 

quadríceps. 

 Controle EENM EENM+OFS  

 Pré Pós Pré Pós Pré Pós 

ARC- D 4,75 (1,89) 5,44 (2,46) 4,83 (2,16) 6,26 (2,01) * 5,36 (1,97) 6,48 (2,36) * 

ARC- E 5,15 (1,83) 5,42 (1,98) 4,87 (1,69) 5,20 (2,03) 5,12 (1,54) 5,52 (1,51) 

ARR- D 6,34 (1,87) 6,84 (2,16) 5,99 (1,76) 6,71 (1,69) * 6,13 (1,59) 7,19 (1,99) * 

ARR- E 5,73 (1,17) 6,49 (1,62) * 5,81 (1,29) 5,91 (1,46) 5,63 (1,31) 6,40 (1,64) * 

ERC- D 1,82 (0,52) 1,89 (0,61) 2,10 (0,56) 2,13 (0,53) 2,09 (0,67) 2,37 (0,60) 

ERC- E 2,00 (0,62) 1,98 (0,56) 1,94 (0,52) 1,96 (0,54) 2,43 (1,66) 2,61 (1,61) 

ERR- D 1,58 (0,46) 1,70 (0,53) 1,66 (0,39) 1,76 (0,35) 1,63 (0,44) 1,90 (0,42) * 

ERR- E 1,80 (0,42) 1,68 (0,34) 1,73 (0,32) 1,67 (0,31) 1,61 (0,37) 1,79 (0,38) * 

EVC- D 2,24 (0,35) 2,29 (0,32) 2,44 (0,83) 2,27 (0,39) 2,08 (0,31) 2,12 (0,30) 

EVC- E 2,19 (0,45) 2,28 (0,45) 2,30 (0,45) 2,24 (0,47) 2,05 (0,32) 2,06 (0,35) 

EVR- D 1,50 (0,31) 1,63 (0,28) * 1,69 (0,36) 1,73 (0,29) 1,62 (0,33) 1,64 (0,31) 

EVR- E 1,69 (0,49) 1,90 (0,50) * 1,75 (0,48) 1,78 (0,45) 1,75 (0,42) 1,71 (0,44) 

EQC- D 4,29 (0,80) 4,42 (0,88) 4,56 (0,63) 4,62 (0,59) 4,20 (0,91) 4,49 (0,88) * 

EQC- E 4,34 (0,72) 4,49 (0,81) 4,48 (0,73) 4,44 (0,82) 4,26 (0,64) 4,40 (0,66) 

EQR- D 3,30 (0,82) 3,52 (0,79) 3,94 (1,46) 3,69 (0,56) 3,41 (0,64) 3,70 (0,54) 

EQR- E 3,55 (0,78) 3,92 (0,81) * 3,59 (0,72) 3,67 (0,74) 3,56 (0,62) 3,70 (0,57) 

AQ-D 2,87 (0,53) 2,66 (0,23) 2,76 (0,48) 2,70 (0,29) 2,63 (0,56) 2,80 (0,70) 

AQ-E 1,26 (0,24) 1,18 (0,19) * 1,26 (0,12) 1,21 (0,13) 1,20 (0,19) 1,20 (0,18) 

AR-D 1,18 (0,22) 1,14 (0,22) 1,26 (0,16) 1,20 (0,16) 1,28 (0,24) 1,23 (0,14) 

AR-E 1,16 (0,53) 1,08 (0,21) 1,10 (0,34) 1,02 (0,41 1,24 (0,22) 1,20 (0,19) 

AV-D 1,51 (0,18) 1,42 (0,17) 1,49 (0,66) 1,32 (0,21) 1,30 (0,15) 1,31 (0,17) 

AV-E 1,35 (0,28) 1,25 (0,26) * 1,34 (0,17) 1,27 (0,19) 1,23 (0,26) 1,25 (0,25) 

EENM – Estimulação elétrica neuromuscular; OFS – Oclusão do fluxo sanguíneo; ARC – Área reto femoral 

contraído (cm2); ARR – Área reto femoral relaxado (cm2); ERC – Espessura reto femoral contraído (cm); ERR – 

Espessura reto femoral relaxado (cm); EVC – Espessura vasto intermédio contraído (cm); EVR – Espessura vasto 

intermédio relaxado (cm); EQC – Espessura quadríceps contraído (cm); EQR – Espessura quadríceps relaxado 

(cm); AQ – Ativação quadríceps (Quociente EQC/EQR); AR – Ativação reto femoral (Quociente ERC/ERR); AV 

– Ativação vasto intermédio (Quociente EVC/EVR); D – Direito; E –Esquerdo.  

* Vs. pré do mesmo grupo (p<0,05);  
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Tabela 21. Diferença média entre grupos (Intervalo de confiança 95%), da espessura, área de secção 

transversa e ativação dos músculos do quadríceps. 

 Controle x EENM Controle x EENM+OFS  EENM x EENM+OFS  

ARC- D -2,25 (-3,98 -0,51) * -0,83 (-2,57; 0,90) 1,41 (-0,32; 3,15) 

ARC- E 0,05 (-2,13; 2,02) -0,58 (-2,67; 1,50) -0,53 (-2,61; 1,54) 

ARR- D -0,55 (-1,93; 0,82) -0,36 (-1,79; 1,06) -0,19 (-1,26; 1,65) 

ARR- E -0,52 (-0,63; 1,69) -0,88 (-2,08; 0,32) -1,41 (-2,57; -0,24) * 

ERC- D -0,17 (-0,37; 0,72) 0,17 (-,72; 0,36) -0,35 (-0,90; 0,19) 

ERC- E -0,04 (-0,49; 0,41) -0,36 (-0,83; 0,10) -0,31 (-0,78; 0,15) 

ERR- D 0,05 (-0,29; 0,39) -0,19 (-0,53; 0,15) -0,24 (-0,59; 0,09) 

ERR- E 0,08 (-0,17; 0,34) -0,16 (-0,42; 0,10) -0,24 (-0,50; 0,01) 

EVC- D 0,29 (-0,382; 0,97) 0,08 (-0,59; 0,76) -0,20 (-0,89; 0,47) 

EVC- E 0,34 (0,04; 0,64) * 0,19 (-,09; 0,49) -0,14 (-0,45; 0,15) 

EVR- D 0,18 (-0,06; 0,42) 0,22 (-0,03; 0,47) 0,04 (-0,21; 0,29) 

EVR- E 0,31 (0,05; 0,57) 0,45 (0,20; 0,74) * 0,15 (-0,11; 0,42) 

EQC- D 0,22 (-0,42; 0,87) -0,20 (-0,85; 0,45) -0,42 (-1,07; 0,22) 

EQC- E 0,40 (-0,03; 0,84) 0,01 (-0,44; 0,46) -0,40 (-0,85; 0,05) 

EQR- D 0,14 (-,93; 1,21) 0,14 (-0,93; 1,21) -0,64 (-1,71; 0,41) 

EQR- E 0,46 (0,10; 0,83) * 0,34 (-0,03; 0,71) -0,12 (-0,50; 0,25) 

AQ-D -0,16 (-0,71; 0,38) -0,12 (-0,25; 0,01) -0,07 (-0,20; 0,04) 

AQ-E -0,04 (-0,16; 0,07) 0,04 (-0,16; 0,25) 0,03 (-0,17; 0,24) 

AR-D 0,04 (-0,16; 0,25) 0,01 (-0,20; 0,21) -0,03 (-0,24; 0,17) 

AR-E 0,12 (-0,27; 0,53) -0,04 (-0,44; 0,36) -0,16 (-0,58; 0,24) 

AV-D -0,09 (-0,33; 0,14) -0,14 (-0,39; 0,09) -0,05 (-0,29; 0,18) 

AV-E -0,02 (-0,21; 0,16) -0,21 (-0,41; 0,01) -0,19 (-0,39; 0,01) 

EENM – Estimulação elétrica neuromuscular; OFS – Oclusão do fluxo sanguíneo; ARC – Área reto femoral 

contraído (cm2); ARR – Área reto femoral relaxado (cm2); ERC – Espessura reto femoral contraído (cm); ERR – 

Espessura reto femoral relaxado (cm); EVC – Espessura vasto intermédio contraído (cm); EVR – Espessura vasto 

intermédio relaxado (cm); EQC – Espessura quadríceps contraído (cm); EQR – Espessura quadríceps relaxado 

(cm); AQ – Ativação quadríceps (Quociente EQC/EQR); AR – Ativação reto femoral (Quociente ERC/ERR); AV 

– Ativação vasto intermédio (Quociente EVC/EVR); D – Direito; E –Esquerdo.  

* Diferença significativa (p<0,05).  
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7. DISCUSSÃO 

A EENM, quando aplicada na intensidade máxima tolerada, buscando produzir força 

máxima, é de forma geral altamente desconfortável. Apesar dos cuidados na utilização dos 

eletrodos (sobre os pontos motores e nervo), objetivando, sempre, minimizar o desconforto 

(Wiest et al. 2017), os resultados demonstraram valores superiores a 7 pontos na END (Tabela 

7), comungando com os achados na literatura atual (Medeiros et al. 2016). Behringer et al. 

(2017) realizaram exercícios excêntricos de joelho (75% de 1RM) com restrição do fluxo 

sanguíneo (RFS) de 20 mmHg a menos que a oclusão total (197±33,7 mmHg) e observaram 

resultados superiores a 7 pontos na END. Portanto, é importante mencionar que a técnica de 

RFS, também, é reconhecidamente desconfortável e dolorosa, contudo, os valores do grupo 

EENM+OFS se mantiveram nos mesmos padrões. 

No presente estudo, optamos por realizar a oclusão do fluxo sanguíneo intermitente, 

buscando minimizar o desconforto da técnica. Neste sentido, Fitschen et al. (2014) compararam 

a RFS intermitente com a continua (sem desinflar o cuff nos intervalos de descanso entre as 

séries), durante 5 semanas de exercícios de flexão/extensão do joelho até a falha, realizando 

contrações concêntrica/excêntrica, com carga de 30% de 1RM e pressão de oclusão de 160 

mmHg. Os autores relataram que a RFS contínua promoveu maior sensação dolorosa que a 

intermitente, no entanto, sem interferências no ganho de força e no número de repetições 

realizadas.  

Durante a realização do presente estudo, todos os atletas participaram do treinamento 

físico padrão da equipe, constituído de exercício periodizado não linear, com duração de 4 

semanas (Tabela 1). Visto isso, Williams et al. (2017) realizaram uma metanálise com o 

objetivo de investigar a diferença do ganho de forma máxima entre o treinamento periodizado 

e não periodizado. Os resultados demonstraram que o treinamento periodizado (linear ou não), 

foram superiores para o ganho de força. Nesse contexto, no presente estudo, pode-se observar 
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melhora de força por meio do teste de 1RM, nos atletas que realizaram os treinamentos (Tabela 

5).  

Revisão sistemática conduzida por Schoenfeld et al. (2016) analisaram a relação dose-

resposta do volume de treinamento resistido e o ganho de massa muscular. Os achados do 

estudo apontaram que baixos volumes de treinamentos são capazes de produzir aumento da 

massa muscular. Por outro lado, maiores volumes, repercutiram melhor na hipertrofia muscular. 

Esses achados são contrários aos obtidos no presente estudo, tendo em vista que o grupo 

controle apresentou aumento da área de secção transversa e espessura do músculo quadríceps 

somente com o treinamento padrão do time. No mesmo sentido, os atletas que realizaram o 

exercício com menor volume adicional ao treinamento padrão (EENM+OFS), obtiveram maior 

hipertrofia muscular quando comparado com o de maior volume (EENM) adicional (Tabela 

20).  Entretanto, pode-se observar que a percepção de esforço de ambos os grupos não se 

diferenciou, apesar da intensidade máxima da corrente ter sido maior no grupo EENM em 

confronto com a EENM+OFS (Tabela 21). Loenneke et al. (2016) realizaram um estudo 

comparando seis pressões da RFS variando de 40% a 90% (a cada 10%) da oclusão arterial com 

exercícios resistidos com 30% de 1RM. Os autores observaram que maiores pressões de 

oclusão, não resultaram em diferenças na percepção de esforço e na sensação de desconforto, 

todavia, maiores RFS resultaram na realização de menos números de repetições. Assim, infere-

se que os resultados desta pesquisa decorrem da oclusão total realizada. Nesse sentido, pode-se 

direcionar a investigação aos efeitos metabólicos promovidos pela oclusão do fluxo sanguíneo. 

Manini et al. (2012) avaliaram os efeitos metabólicos de exercícios resistidos de 

extensão de joelhos, com alta carga (80% de 1RM), comparado com exercícios resistidos de 

baixa carga (20% de 1RM) realizados com a RFS, em indivíduos jovens e idosos. Os autores 

encontraram maiores concentrações plasmática de hGH em ambos os grupos, 40 e 50 min após 

o exercício. Já as concentrações plasmáticas de IGF-1 permaneceram inalteradas após o 
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exercício, assim como no presente estudo. Revisão sistemática de Lixandrão et al. (2017) 

compararam exercícios de alta carga (AC) versos exercícios de baixa carga com RFS 

(RFS+BC). Os principais resultados mostraram maiores aumentos na força muscular para AC, 

em comparação com RFS+BC, mesmo considerando a especificidade do treinamento, a pressão 

de oclusão absoluta e a largura do manguito. Em relação à resposta hipertrófica, a magnitude 

da hipertrofia muscular não foi afetada pela pressão de oclusão absoluta ou largura do manguito, 

resultando em ganhos similares na massa muscular em comparação com RFS+BC. 

Maffiuletti et al. (2000) realizaram o único estudo encontrado por nós até o momento, o 

qual utilizou a EENM em atletas de basquete. Nele, foram realizadas doze sessões de dezesseis 

minutos, por quatro semanas de treinamento com a EENM (frequência – 100 Hz; duração de 

pulso – 400 µs; Ton-Toff: 3-17 segundos) realizando quarenta e oito contrações isométricas do 

quadríceps. Os resultados demonstraram que os atletas obtiveram ganho de força isocinética 

(65°/s), isométrica (65°) e aumento da capacidade de salto no squat jump e counter movement 

jump, imediatamente após as quatro semanas de treinamento, mantendo-se por mais quatro 

semanas após o término do protocolo.  

O mesmo grupo de pesquisa realizou um estudo aplicando a EENM em jogadores de 

Hóquei no gelo. Foram realizadas nove sessões, compostas por três séries de trinta contrações 

isométricas do quadríceps por meio da EENM (frequência – 85 Hz; duração de pulso – 250 µs; 

Ton-Toff: 4-20 segundos). Os resultados demonstraram que neste protocolo de treinamento, 

apesar de conseguirem melhora de força isocinética excêntrica e concêntrica, o desempenho no 

squat jump e conter movement jump, após o treinamento, foi pior do que antes do seu início 

(Brocherie et al. 2005). Nas análises do presente estudo, foram encontrados efeitos negativos 

na performance dos atletas, com diminuição do desempenho dos testes de salto horizontal 

(Tabela 11). O mesmo raciocínio se aplica ao desempenho muscular durante a avaliação da 

dinamometria isocinética (Tabelas 16 e 17). Esses resultados podem estar relacionados ao 
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desgaste dos atletas, em decorrência do grande volume de treinamento realizado pela equipe 

durante esse período, que foram somadas as intervenções aplicadas nos dois grupos (Tabela 1).  

O nosso protocolo de treinamento com a EENM resultou na melhora do desempenho no 

teste de equilíbrio dinâmico em ambos os membros em comparação com o grupo controle e o 

EENM+OFS. Esses achados podem ser justificados pelo aumento da ativação muscular 

proporcionado pelo EENM (Cattagni et al., 2017), bem como a diminuição da ativação 

muscular causada durante RFS (Teixeira et al. 2017). Entretanto, não foi encontrado na 

literatura nenhum estudo que avaliasse o equilíbrio dinâmico em atletas de alto rendimento após 

o treinamento com EENM e/ou EENM+OFS. 

Gondin et al. (2005) analisaram, após quatro e oito semanas de treinamento com a EENM, 

a arquitetura muscular e o drive neural do músculo. O protocolo de treinamento foi realizado 

por 8 semanas, 4 vezes por semana, totalizando 32 sessões, de 18 minutos. Foram realizadas 

contrações isométricas (bilateral) do quadríceps, por meio da EENM (frequência – 75 Hz; 

duração de pulso – 400 µs; subida: 1,5 segundos; Ton: 4 segundos; descida:0,75 segundos; Toff: 

20 segundos). Os resultados demonstraram aumento da força isométrica e ativação muscular 

após 4 e 8 semanas de treinamento. Contudo, o aumento da área de secção transversa do 

músculo quadríceps, só foi observado após 8 semanas de treinamento com EENM. Em estudo 

posterior o mesmo autor observou 12% de hipertrofia, após 9 semanas de treinamento com 

EENM (Gondin et al., 2011). 

No presente estudo, os resultados das variáveis morfométricas do músculo quadríceps, 

demonstram que os atletas alocados para realizar o treinamento com a EENM+OFS, 

apresentaram aumento da espessura e área da secção transversa do músculo reto femoral em 

ambos os membros, após 4 semanas de treinamento, se comparado com a avalição pré (Tabela 

20). Entretanto, Gondin et al. (2005) demonstraram que 4 semanas de EENM aumentou a força 

e ativação muscular, mas não a área da secção transversal do músculo. Contudo, após 8 semanas 
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de EENM, adaptações tanto neurais, quanto musculares mediaram a melhora da força, 

demonstrando que a EENM pode promover alterações morfológicas e hipertrofia muscular. 

Vale ressaltar que os resultados do presente estudo, foram obtidos em uma população de atletas 

de alto rendimento, diferentemente dos estudos citados acima, que conduziram os estudos em 

indivíduos saudáveis, não atletas. Nesse sentido, os resultados deste estudo são animadores, 

pois foram obtidos resultados positivos em atletas de alto rendimento, dos quais se esperam que 

estejam fazendo uso de suas capacidades máximas. 

Vanderthommen et al. (2012) avaliaram a função muscular de quadríceps e isquiotibiais 

após a EENM (frequência – 80 Hz; duração de pulso – 350 µs) em uma única sessão, 

observando aumento de níveis séricos de creatina quinase, dor, fraqueza e rigidez muscular, 

inferindo dano muscular indireto, em decorrência do recrutamento e ativação muscular 

acentuada promovida pela EENM. 

O estudo, mais recente sobre o tema, combinou a contração concêntrica voluntária com a 

EENM (corrente Russa de 2.500 Hz; frequência - 20 Hz; Ton: 2,4 segundos; Toff: 47,6 segundos) 

na fase excêntrica da contração muscular e avaliou a concentração plasmática de hGH, lactato 

e norepinefrina (NE), nos tempos 0, 15 30, 60 e 120 minutos após o treinamento. A 

concentração plasmática de hGH e lactato foi aumentada em ambos os grupos (0 e 15 minutos 

após), sendo maior para o grupo EENM e contração excêntrica. Já a NE foi elevada 

imediatamente após o exercício de forma igual em ambos os grupos (Matsuse et al., 2010). 

Sartorio et al. (2008) investigaram a resposta agudas do hGH ao treinamento com EENM. 

O protocolo de treinamento foi composto de duas séries de EENM de 9 min de duração cada 

(frequência – 75 Hz; duração de pulso – 400 µs; Ton: 6,25 segundos; Toff: 20 segundos; subida: 

1,5 segundo; descida: 0,75 segundo), com 20 contrações isométricas máximas, com um 

intervalo de 120 minutos entre cada série. A concentração plasmática de hGH, aumentou 

significativamente após 15 minutos da primeira sessão de EENM, chegando ao seu platô, após 
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30 minutos, e normalizando completamente após 120 minutos. Na sessão subsequente da 

EENM, a concentração de hGH plasmático foi maior do que a basal, se mantendo elevada por 

60 min após o treinamento. Os autores observaram também, valores elevados de lactato 

sanguíneo, imediatamente após ambos os treinamentos.  

O mesmo grupo de pesquisa realizou estudo similar, ao comparar as respostas agudas 

hormonais e dano muscular após exercício voluntário e EENM dos músculos do quadríceps. Os 

músculos foram estimulados por pulsos retangulares bifásicos (frequência – 75 Hz; duração de 

pulso – 400 µs; Ton: 6,25 segundos; Toff: 20 segundos; subida: 1,5 segundo; descida: 0,75 

segundo), durante 40 contrações no nível máximo tolerável. Dois dias após (48 horas), o 

segundo turno de 40 contrações isométricas voluntárias foram realizadas no mesmo nível de 

contração. A avaliação da força isométrica voluntária máxima demostrou diminuída 

imediatamente e após 45 minutos. A concentração de hGH sanguíneo foi elevada 

imediatamente após o exercício, alcançando seu plano após 15 minutos e se mantendo elevada 

por 45 minutos, em ambos os grupos. Contudo, a concentração de hGH foi maior no grupo 

EENM se comparado com a contração voluntária. Assim como a concentração de creatina 

quinase, que foi elevada após 48 horas, com pico após 72 horas, no grupo treinado com EENM 

e não apresentou alterações no grupo contração voluntária. O mesmo ocorreu para a 

concentração de lactato sanguíneo imediatamente após a EENM, se mantendo alterada por 15 

minutos (Jubeau et al. 2008).  

Ante o exposto, pode-se observar que, tanto a EENM isoladamente, quanto o exercício 

resistido de baixa carga com a RFS, são capazes de promover o aumento da secreção de hGH, 

hipertrofia e força muscular. Nesse sentido, ao se desenvolver o protocolo de treinamento do 

presente estudo, tinha-se como hipótese que a associação das duas técnicas de treinamento 

poderia produzir resultados melhores do que se utilizadas separadamente. Por isso, decidiu-se 

realizar o estudo com atletas de alto rendimento que trabalham no máximo de suas capacidades 
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físicas para investigação de algum ganho adicional. Contudo, pôde-se observar que os 

resultados obtidos neste estudo, não suportaram tal hipótese, tendo em vista que a EENM 

separadamente se diferenciou da EENM+OFS somente no quesito “área de secção transversal 

do reto femoral (Tabela 21).  

Dentre os poucos estudos que utilizaram a EENM+RFS, destaca-se o de Inagaki et al. 

(2011) que avaliou o efeito agudo da EENM (frequência – 20 Hz; duração de pulso – 400 µs; 

Ton/Toff – 3/1 segundos; intensidade – 20% da CVM) durante a RFS (150 mmHg) na contração 

isométrica de flexores do joelho versus a contração isométrica voluntária, em duas sessões de 

exercício, separadas por uma semana. A concentração de hGH foi avaliada após 2, 15 e 30 

minutos do término dos protocolos, apresentando aumentos significativos após 15 e 30 minutos, 

no grupo EENM em confronto com o treinamento voluntário. Essa pesquisa corrobora com os 

achados dos autores no quesito efeito agudo do hGH. 

Já Natsume et al. (2015) avaliaram o efeito crônico da EENM (frequência - 30 Hz; 

Ton/Toff – 8/3 segundos; intensidade – 5 a 10% da CIVM) versus EENM+RFS (140 a 200 

mmHg). Oito indivíduos saudáveis foram submetidos a 23 minutos de contrações isométricas 

máximas involuntárias do quadríceps, 2 vezes por dia, 5 dias por semana, durante 2 semanas.  

Diferentemente dos resultados deste estudo, os autores observaram aumento da capacidade de 

força isométrica (90 e 180°/s) na perna treinada com EENM+RFS. Contudo, corroborando com 

os nossos achados, os autores observaram aumento da espessura muscular, mesmo que tenham 

sido utilizadas baixas frequências de estimulação. Em consonância com os achados deste 

trabalho, a revisão sistemática conduzida por Liu et al. (2008) demostrou que o incremento de 

hormônio de crescimento em atletas resultou no aumento de massa muscular, no entanto, não 

melhorou o desempenho atlético.  

A metanálise realizada por Hughes et al. (2017) identificaram que o treinamento de 

baixa carga com RFS, teve um efeito moderado no aumento da força muscular em indivíduos 



70 
 

em reabilitação musculoesquelética. Entretanto, o treinamento convencional com altas cargas, 

teve um efeito moderado no aumento da força muscular em relação ao treinamento de baixa 

carga com RFS. Já treinamentos com cargas elevadas promovem maiores sobrecargas 

articulares e musculares, aumentando o risco de novas lesões ou recidivas. Neste sentido, ao 

propor o desenvolvimento do presente estudo, tinha-se como hipótese a potencialização dos 

bons resultados obtidos com a EENM e a OFS, buscando melhores resultados na interação entre 

as duas técnicas em atletas de basquete de alto rendimento. A partir disso, espera-se vislumbrar 

os benefícios destas técnicas na reabilitação musculoesquelética.  

Entretanto, podemos identificar limitações no presente estudo que devem ser pontuadas 

para a realização de estudos futuros, tais como: a padronização de um volume fixo de 

treinamento e a realização de estudos em indivíduos em fase de reabilitação 

musculoesquelética. Desta forma, acredita-se que tal técnica possa contribuir mais que as 

utilizadas comumente.  
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8. CONCLUSÃO 

 Com base nos resultados obtidos neste estudo, pode-se afirmar que o treinamento 

realizado com a EENM+OFS, resultou no aumento da produção do hormônio de crescimento 

humano, assim como da área de secção transversa reto femoral se comparado com o 

treinamento somente com a EENM. Notou-se, ainda, que, o treinamento com a EENM, 

demonstrou resultados favoráveis na melhora do equilíbrio dinâmico, se comparado com grupo 

controle e o treinamento com a EENM+OFS. 

 No que se refere ou desempenho nos testes de salto e agilidade, pode-se observar que 

em ambos os treinamentos propostos, houve uma diminuição do desempenho. Contudo, não foi 

observada diferença relevante no desempenho muscular. 
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10. ANEXO I - FAOS (Foot and Ankle Outcome Score)  
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11. ANEXO II - Declaração de anuência 
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12. ANEXO III - Autorização para coleta de dados do projeto de pesquisa 
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13. ANEXO IV - Aprovação do comitê de ética e pesquisa 
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