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RESUMO 

 

Lago, AF. Efeitos da fisioterapia com estimulação elétrica neuromuscular nas fases aguda e 

tardia do choque séptico e sepse. Ensaio clínico aleatorizado do tipo crossover [Tese]. 85p. 

Programa de Pós Graduação em Reabilitação e Desempenho Funcional. Universidade de São 

Paulo, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto; 2021. 

 

Introdução: Pacientes com sepse e imobilismo na unidade de terapia intensiva estão associados 

à fraqueza muscular, e a mobilização precoce pode amenizá-la. Entretanto, durante choque 

séptico, a mobilização é muitas vezes postergada devido à gravidade da doença. A estimulação 

elétrica neuromuscular pode ser uma alternativa para mobilizar esses pacientes precocemente. 

Objetivo: O objetivo deste estudo é avaliar se a estimulação elétrica neuromuscular realizada 

em pacientes em choque séptico nas primeiras 72 horas do diagnóstico do choque séptico e em 

pacientes em sepse e choque séptico após as 72 horas do diagnóstico é segura metabolicamente 

e fisiologicamente. Materiais e Métodos: Esta é uma análise de dois ensaios clínicos 

aleatorizados tipo crossover. Pacientes em choque séptico (dentro das primeiras 72 horas do 

diagnóstico) e em sepse e choque séptico na fase tardia (após 72 horas de diagnóstico) foram 

elegíveis. Os pacientes foram submetidos em ordem aleatória ao protocolo de intervenção 

(posição de decúbito dorsal com elevação de membros inferiores e estimulação elétrica 

neuromuscular) e controle (posição de decúbito dorsal com elevação de membros inferiores 

sem a estimulação elétrica neuromuscular). Os pacientes foram alocados no grupo 1 

(intervenção e controle) ou grupo 2 (controle e intervenção) com um período de wash-out de 4 

a 6 horas. As variáveis metabólicas mensuradas foram o consumo de oxigênio, gasto energético, 

produção de gás carbônico e quociente respiratório, por intermédio da calorimetria indireta. Já 

as variáveis fisiológicas foram a pressão arterial média, frequência cardíaca, volume minuto e 

saturação periférica de oxigênio.  Resultados: Dezesseis pacientes foram analisados no estudo 

do choque séptico agudo e 21 no estudo da sepse e choque séptico na fase tardia. Não houve 

diferenças significativas entre o os valores do consumo de oxigênio na fase aguda do choque 

séptico quando os protocolos intervenção e controle foram comparados (186,59 ± 46,10; 183,64 

± 41,39; 188,97 ± 44,88, p>0,05), da mesma forma quando os valores de consumo de oxigênio 

na fase tardia foram comparados (224,22 ± 53,09; 226,20 ± 49,64; 226,79 ± 58,25, p>0,05). As 

demais variáveis metabólicas e fisiológicas seguiram o mesmo padrão, sem diferenças 

significativas entre os protocolos. Quando variáveis da fase aguda foram comparadas com as 

variáveis da fase tardia, diferenças significativas foram observadas para o consumo de oxigênio, 

gasto energético, quociente respiratório e pressão arterial média (p<0,05). Conclusões: Como 

não houve alterações da taxa metabólica e fisiológica durante a estimulação elétrica 

neuromuscular, seja nas primeiras 72 horas de diagnóstico do choque séptico ou após, a 

estimulação elétrica pode ser considerada uma intervenção segura no âmbito metabólico e 

fisiológico, mesmo considerando que estes pacientes apresentam uma demanda metabólica 

maior durante a fase aguda do choque. 

 

Palavras chaves: Terapia por estimulação elétrica, Fisioterapia, Calorimetria indireta, Choque 

séptico e Sepse. 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Lago, AF. Effects of physical therapy with neuromuscular electrical stimulation in the acute 

and late septic shock patients. Randomised crossover clinical trial. [Thesis]. 85p. Programa de 

Pós Graduação em Reabilitação e Desempenho Funcional. Universidade de São Paulo, 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto; 2021.  

 

Introduction: Sepsis patients and immobility in the intensive care unit are associated with 

muscle weakness, and early mobilisation may neutralise it. However, during septic shock, 

mobilisation is often delayed due to the severity of the disease. Neuromuscular electrical 

stimulation may be an alternative to mobilise these patients early. Objective: This study aims 

to evaluate whether neuromuscular electrical stimulation performed in septic shock patients 

within the first 72 hours of diagnosis of septic shock and in patients in sepsis and septic shock 

after 72 hours of diagnosis is metabolically and physiologically safe. Materials and Methods: 

This is the analysis of two randomised controlled crossover studies. Patients with acute septic 

shock (within the first 72 hours of diagnosis) and; sepsis and septic shock in the late phase (after 

72 hours of diagnosis) were eligible. Patients were submitted in a random order to the 

intervention protocol (dorsal decubitus position with the lower limbs raised and NMES) and 

control protocol (dorsal decubitus position with the lower limbs raised without NMES). The 

patients were allocated in group 1 (intervention and control) or group 2 (control and 

intervention) with a wash-out period of 4 to 6 hours. The metabolic variables measured were 

oxygen consumption, energy expenditure, carbon dioxide production and respiratory quotient, 

using indirect calorimetry. The physiological variables were mean arterial pressure, heart rate, 

minute volume and peripheral oxygen saturation. Results: Sixteen patients were analysed in 

the acute septic shock study and 21 in the late phase sepsis and septic shock study. There were 

no significant differences between the oxygen consumption values in the acute phase of septic 

shock when the intervention and control protocols were compared (186.59 ± 46.10; 183.64 ± 

41.39; 188.97 ± 44.88, p>0.05), likewise, when the oxygen consumption values in the late phase 

were compared (224.22 ± 53.09; 226.20 ± 49.64; 226.79 ± 58.25, p>0.05). The other metabolic 

and physiological variables followed the same pattern, without significant differences between 

the protocols. When acute phase metabolic variables were compared with late-phase variables, 

significant differences were observed for oxygen consumption, energy expenditure and 

respiratory quotient (p<0.05). Conclusions: As there were no alterations in the metabolic and 

physiological rate during neuromuscular electrical stimulation, either in the first 72 hours after 

septic shock diagnosis or after, electrical stimulation can be considered a safe intervention in 

the metabolic and physiological scope, even considering that these patients present a higher 

metabolic demand during the acute phase of shock. 

 

Keywords: Electric Stimulation Therapy, Physiotherapy, Indirect Calorimetry, Septic shock; 

Sepsis. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

Sepse é     “disfunção orgânica que ameaça a vida devido a uma resposta desregulada 

do hospedeiro à infecção”,                    é    “  b   j                                   

circulatórias, celulares e metabólicas subjacentes são profundas o suficiente para aumentar 

  b                           ” (S YMOUR       , 2016; SHANKAR-HARI et al., 2016; 

SINGER et al., 2016). A sepse, a inflamação persistente, a falência de múltiplos órgãos e o 

imobilismo são fatores de risco para o desenvolvimento da fraqueza adquirida na UTI (KRESS 

e HALL, 2014).                                   “                                      

membros que se desenvolve enquanto o paciente está gravemente doente e para o qual não há 

outra explicação alternativa do que a própria doença crítica" (FAN et al., 2014). Os primeiros 

sinais de fraqueza podem ocorrer já nos primeiros dias de internação na Unidade de Terapia 

Intensiva (UTI) (JABER et al., 2011; PUTHUCHEARY et al., 2013). 

A mobilização precoce para estes pacientes é uma estratégia para contrabalancear a 

fraqueza adquirida na UTI, melhorar a funcionalidade, diminuir dias de internação e de 

ventilação mecânica e até de delirium (MORRIS et al., 2008; SCHWEICKERT et al., 2009; 

ANEKWE et al., 2020). Porém, a mobilização precoce é limitada quando os pacientes estão 

impossibilitados a colaborar com os exercícios propostos, devido à sedação, ao nível de 

consciência comprometido, à fraqueza muscular importante e à gravidade da doença. Para 

minimizar estas limitações, a estimulação elétrica neuromuscular pode ser uma alternativa 

válida, pois ela promove contrações musculares, independentemente da colaboração dos 

pacientes (GEROVASILI et al., 2009; GRUTHER et al., 2010; STEFANOU et al., 2016). 

No entanto, o uso da estimulação elétrica em pacientes em choque séptico, com o início 

precoce, nas primeiras 72 horas de admissão, é frequentemente postergado devido à escassez 

de trabalhos que asseguram a segurança da aplicação nestes pacientes graves. Sabe-se que além 

das alterações fisiológicas que ocorrem durante a sepse e o choque séptico, um aumento da 

demanda metabólica pode ocorrer, principalmente nas primeiras 72 horas do diagnóstico, 

dificultando assim a indicação e prescrição de exercícios para estes pacientes neste momento.  

Sendo assim, há a necessidade de estudos que avaliem os efeitos da estimulação elétrica 

neuromuscular em pacientes em sepse e choque séptico precocemente (dentro das 72 horas do 

diagnóstico) e tardio (após 72 horas do diagnóstico).  
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1. Sepse e choque séptico 

 

A sepse é considerada uma das mais antigas e difíceis síndromes da medicina. A palavra 

"      "                 “ση´ψις”               à "            "                  ,         

ou orgânica. O primeiro o uso de "sepsis" no contexto médico foi em 700 a.C., nos poemas de 

Homero. Neste uso, o termo "sepsis" deriva diretamente da palavra "sepo" que significa "eu 

apodreço". O termo também é encontrado nos escritos do grande médico e filósofo Hipócrates 

(cerca de 400 a.C.) em seu Corpus Hippocraticum (GEROULANOS e DOUKA, 2006). 

Hipócrates alegou que a sepse era o processo pelo qual a carne apodrece, onde gera-se ares 

sujos, e as feridas se deterioram (MAJNO, 1990). Galen, um proeminente médico e filósofo 

romano da origem grega, posteriormente considerou “ épsis” um evento louvável e necessário 

para a cura de feridas.  A prática de Galen foi dedicada à liberação de sangue e à drenagem de 

abscessos. Ele foi o primeiro a descrever as feridas cicatrizadas por intenção secundária e 

também teorizou que a formação de pus (ele o descreveu como ''pus louvável'') era fundamental 

para a cura de tecidos feridos. (FUNK, PARRILLO E KUMAR, 2009). 

Com a confirmação da teoria dos germes por Semmelweis, Pasteur e outros estudiosos, 

a sepse foi reformulada como uma infecção sistêmica, muitas vezes descrita como 

"envenenamento do sangue", e a causa seria devido a uma invasão ao hospedeiro por 

organismos patogênicos que depois se espalham na corrente sanguínea. Entretanto, mesmo com 

o surgimento de antibióticos de última geração, a teoria dos germes não conseguiu explicar 

completamente a patogênese da sepse. Muitos pacientes com sepse morreram apesar da 

erradicação bem sucedida do patógeno incitador. Assim, os pesquisadores sugeriram que era o 

hospedeiro, não o germe, que impulsionava a patogênese da sepse. (ANGUS e VAN DEREM 

POLL, 2013). 

Em 1992, uma conferência de consenso, patrocinada pelo American College of Chest 

Physicians e pela Society of Critical Care Medicine, foi realizada com o intuito de estabelecer 

mais uniformidade na terminologia da sepse. Neste momento estabeleceu-se que Síndrome da 

Resposta Inflamatória Sistêmica (SIRS) era preferível à sepse ao descrever uma resposta 

sistêmica à inflamação, com as manifestações clínicas descritas na figura 1. Em relação ao 

termo sepse, definiu-se como resposta sistêmica à infecção e com as mesmas manifestações 

clínicas descritas na síndrome da resposta inflamatória sistêmica. O termo Síndrome de 
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disfunção de múltiplos órgãos (SDMO) foi estabelecido para indicar a ampla gama de gravidade 

e a natureza dinâmica desta desordem. Sepse grave foi intitulado para descrever casos em que 

a sepse é complicada, e choque séptico como sepse complicada por uma hipotensão refratária 

à ressuscitação fluida ou por hiperlactatemia.  (BONE, SIBBALD, SPRUNG, 1992; BONE et 

al., 1992). 

 

 

No entanto, muitos profissionais de saúde consideravam que a definição consensual de 

1992 não fornecia uma definição clara de sepse. Sendo assim, uma nova conferência 

internacional de definição da sepse foi realizada em 2001, patrocinada pela Society of Critical 

Care Medicine, European Society of Intensive Care Medicine, American College of Chest 

Physicians, American Thoracic Society e pela Surgical Infection Society. Nesta ocasião, 

nenhuma evidência foi considerada para suportar qualquer mudança nas definições prévias. 

Esta falta de evidências serviu para ressaltar o desafio ainda presente naquele momento em 

relação ao diagnóstico da sepse para clínicos e pesquisadores. Optou-se então por introduziu o 

PIRO (Predisposing, Insult, Response, and Organ dysfunction), um esquema de classificação 

para sepse que estratifica os pacientes com base na Predisposição, a natureza e a extensão da 

Lesão (no caso de sepse, infecção), a natureza e a magnitude da Resposta do hospedeiro, e o 

grau de disfunção Orgânica concomitante (Levy et al. 2003). 

Desde então, avanços consideráveis na patologia (mudanças na função dos órgãos, 

morfologia, biologia celular, bioquímica, imunologia e circulação), no manejo e na 

epidemiologia da sepse ocorreram e após uma força tarefa e reuniões com especialistas, em 

2016 foi publicado novas definições e critérios clínicos. Eliminou-se os termos síndrome da 

sepse, septicemia e sepse grave e, em vez disso, definiu-se sepse como "disfunção orgânica que 

ameaça a vida devido a uma resposta desregulada do hospedeiro à infecção". A disfunção 

 Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica (SIRS) 

Dois ou mais dos seguintes sintomas: 

Temperatura >38°C ou <36°C 

Frequência cardíaca >90/min 

Frequência respiratória >20/min ou PaCO2 <32 mm Hg 

Contagem de glóbulos brancos >12 000/mm3 ou <4000/mm3 ou >10% de neutrófilos 

imaturos. 

Figura 1. Manifestações clínicas da Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica (SIRS). 
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orgânica passou a ser identificada por intermédio de uma mudança aguda na pontuação total do 

escore de disfunção orgânica Sepsis-related Organ Failure Assessment (SOFA) em maior ou 

igual a dois pontos em consequência da infecção. O choque séptico foi definido como um 

“subconjunto de sepse no qual as anomalias circulatórias, celulares e metabólicas subjacentes 

são profundas o suficiente para aumentar substancialmente a mortalidade”,   ja identificação é 

obtida por manifestações clínicas encontradas na sepse, com hipotensão persistente que requer 

vasopressores para manter a pressão arterial média maior ou igual ao valor de 65 mm Hg e com 

um nível sérico de lactato maior que 2 mmol/L (18mg/dL) apesar da reanimação adequada do 

volume (SEYMOUR et al., 2016; SHANKAR-HARI et al.,2016;  SINGER et al., 2016). 

Embora a sepse seja reconhecida como um grande problema de saúde global, a 

incidência precisa da sepse é desconhecida e existem poucos estudos populacionais sobre a 

doença, especialmente em países de baixa e média renda média. Em 2017 foi estimado a 

ocorrência de 48,9 milhões de casos e 11 milhões de mortes relacionadas à sepse em todo o 

mundo, o que representou quase 20% de todas as mortes globais (RUDD et al., 2017). Em 

unidades de terapia intensiva brasileiras, a prevalência de sepse é de 30% e a taxa de 

mortalidade hospitalar para pacientes internados em UTI é de 55% (MACHADO et al. 2017). 

Nos Estados Unidos, a sepse esteve presente em quase 53% das hospitalizações e representou 

a causa imediata de morte em 35% dos casos (RHEE et al., 2019).  

A sepse pode decorrer devido tanto às infecções adquiridas na comunidade quanto 

nosocomiais. Infecções do sistema respiratório são as mais comuns, seguida por infecções do 

trato urinário, abdominais ou outras (MACHADO et al. 2017; RHEE et al., 2019; FAY et al., 

2020). Os principais fatores de risco associados a mortalidade hospitalar ou na unidade de 

terapia intensiva, após o diagnóstico de sepse são infecções adquiridas na unidade de terapia 

intensiva, idade maior de 65 anos, escore de gravidade APACHE IV (Acute Physiology and 

Chronic Health Evaluation) maior que 64, presença de cirrose e de choque séptico, 

imunossupressão e malignidades e disfunção orgânica. (DRUMHELLER et al., 2016; VAN 

VUGHT et al., 2016; FAY et al., 2020). 

Uma evolução marcante em relação à patologia molecular e imunologia da sepse vem 

ocorrendo. Trabalhos vem revelando uma interação complexa e diferenciada entre o agente 

infeccioso e o hospedeiro, e que juntos produzem manifestações heterogêneas da sepse.  Sua 

patofisiologia inicia-se a partir da resposta inflamatória do hospedeiro ao patógeno, onde ocorre 

a ativação de células imunes inatas, constituídas principalmente por macrófagos, monócitos, 

neutrófilos e células natural killer. Isto ocorre através da ligação de patógenos associados a 

Padrões Moleculares (PAMPs), tais como endotoxinas bact                 β-glucans, com 
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receptores de padrões específicos de reconhecimento sobre estas células. Outra fonte de tal 

interação são os Padrões Moleculares Associados a Danos (DAMPs) que são materiais 

intracelulares ou moléculas liberadas de células hospedeiras por células mortas ou danificadas 

causadas por infecções, tais como adenosina trifosfato (ATP) e Ácido Desoxirribonucleico 

(DNA) mitocondrial. Estas células se ligam a receptores específicos em monócitos e 

macrófagos, tais como Receptores De Pedágio (TLRs), leptina tipo C receptores, receptores do 

tipo NOD (Oligomerização Ligante de Nucleotídeos) e receptores tipo RIG-1 (Induzíveis a 

Ácido Retinóico Gene 1). Isto resulta na ativação das vias de transdução de sinal intracelular 

que causam a transcrição e liberação de citocinas pró-inflamatórias como Fatores de Necrose 

Tumoral Alfa (TNFα), Interleucina (IL)-1, e IL-6. Além disso, alguns dos receptores de 

reconhecimento de padrões, como o grupo receptor do tipo NOD, pode agregar em complexos 

proteicos maiores, chamados inflamassomas, que são envolvidas na produção de importantes 

citocinas, tais como IL-1β e IL-18, bem como caspases, envolvidas na programação da morte 

celular. As citocinas pró-inflamatórias causam ativação e proliferação de leucócitos, ativação 

do sistema complemento, aumento do número de receptores (upregulation) de moléculas de 

adesão ao endotélio e da expressão de quimiocinas, da produção de fatores teciduais e da 

indução de reagentes de fase aguda hepática. Na sepse, há um exagero desta resposta imune 

resultando em danos colaterais e morte das células e tecidos do hospedeiro (HOTCHKISS et 

al., 2016; GYAWALI et al., 2019) 

Além da ativação das vias inflamatórias, como citado acima, uma ativação concomitante 

das vias homeostáticas pode ocorrer, gerando uma desregulação da homeostase, que pode variar 

de uma trombocitopenia leve a uma fulminante Coagulação Intravascular Disseminada (CIVD). 

A etiologia da desregulação da coagulação na sepse é multifatorial. Basicamente, ocorre uma 

ativação simultânea da coagulação (mediada pelo fator tecidual) e do comprometimento de 

mecanismos anticoagulantes como consequência da atividade reduzida de vias anticoagulantes 

endógenas (proteína C ativada, antitrombina e inibidor da via do fator tecidual). Além destes 

fatores, a fibrinólise fica prejudicada devido ao aumento da liberação do Inibidor do Ativador 

de Plasminogênio Tipo 1 (PAI-1). A capacidade de gerar proteína C ativada também fica 

prejudicada, pelo menos em parte, pela expressão reduzida de dois receptores endoteliais: a 

trombomodulina  e o receptor de proteína C endotelial. Além de todos estes fatores, a formação 

do trombo é ainda mais facilitada devido a liberação de Armadilhas Extracelulares dos 

Neutrófilos (NETs) por neutrófilos mortos. Esta formação de trombos pode resultar em 

hipoperfusão de tecidos, que é ainda mais agravada pela vasodilatação e hipotensão. A 

oxigenação do tecido consequentemente fica ainda mais prejudicada devido à perda da função 
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da barreira endotelial (ANGUS e VAN DER POLL, 2013; GYAWALI, RAMAKRISHNA e 

DHAMOON, 2019).  

O endotélio tem uma posição central na orquestração tanto da resposta fisiológica 

quanto patológica do hospedeiro à infecção, por ser responsável pela regulamentação de 

permeabilidade celular, coagulação e fluxo sanguíneo vascular (VAN IERSSEL et al. 2014). 

Uma destruição direta da barreira endotelial e um aumento da quantidade de células endoteliais 

circulantes tem sido mostrado em pacientes com choque séptico e sepse. A sepse pode induzir 

a modulação fenotípica do endotélio por um número de mecanismos diferentes. Em alguns 

casos, os patógenos diretamente infectam células endoteliais intactas.  O endotélio responde de 

maneiras diferentes, de acordo com a natureza do patógeno, genética do hospedeiro, 

comorbidade subjacente, idade, gênero, e a localização do leito vascular (AIRD, 2003). Células 

endoteliais podem sofrer mudanças estruturais, incluindo a vacuolização nuclear, edema 

citoplasmático, fragmentação citoplasmática, desnudação e/ou desprendimento. As mudanças 

funcionais são mais comuns e incluem mudanças no equilíbrio hemostático, aumento da 

aderência celular e do tráfico de leucócitos, alteração do tônus vasomotor, perda da função 

barreira e a morte programada da célula. (AIRD, 2003; HOTCHKISS et al., 2017). 

O extravasamento do fluido intravascular para o espaço intersticial decorrente da perda 

da função da barreira endotelial pode exacerbar o quadro de hipotensão presente na sepse. A 

hipotensão pode ser decorrente tanto da hipoperfusão, devido à disfunção cardiovascular, 

quanto da dilatação veno-arterial (induzida por mediadores inflamatórios) e da consequente 

diminuição do retorno venoso. Todas as alterações citadas acima, podem promover mudanças 

na hemodinâmica do corpo e em conjunto com trombose microvascular (descrita anteriormente) 

podem resultar em hipoperfusão de tecidos e órgãos (GYAWALI et al., 2019). Esta 

hipoperfusão pode gerar seis tipos de disfunção orgânica que predominam na sepse: neurológica 

(alteração do estado mental), pulmonar (com hipoxemia), cardiovascular (choque), renal 

(oligúria e/ou aumento da concentração de creatinina), hematológica (diminuição da contagem 

de plaquetas) e hepática (hiperbilirrubinemia) (HOTCHKISS et al., 2016). 

O tratamento da sepse e do choque séptico são considerados emergências médicas. 

Sendo assim o tratamento e a ressuscitação devem iniciar imediatamente. Em casos de 

hipoperfusão é indicado a ressuscitação liquida com liquido cristaloide intravenoso. Caso a 

pressão arterial persista abaixo de 65 mmHg é recomendado o início do uso de vasopressores. 

Após a estabilização hemodinâmica, a terapia antimicrobiana deve ser iniciada o mais precoce 

possível, após o reconhecimento do organismo infectante por culturas microbiológicas. A 

determinação do local de origem da infecção, do foco infeccioso é necessária para iniciar 
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medidas de controle de origem, ou seja, retirada de dispositivos de acesso intravascular 

infectados, drenagem de abscessos, entre outros cuidados. Devido à instabilidade 

hemodinâmica, rebaixamento do nível de consciência ou insuficiência respiratória há a 

necessidade do uso de ventilação mecânica, sedação e analgesia (RHODES et al., 2016). Nestes 

casos, o imobilismo é consequentemente imposto aos pacientes, sendo que muitos deles 

permanecem em repouso no leito por semanas. Porém, a duração do repouso no leito está 

associada à fraqueza muscular adquirida na UTI, uma complicação que pode prolongar ainda 

mais a duração da internação na UTI e até aumentar a mortalidade destes pacientes (FAN et al., 

2013; HERMANS et al., 2014). 

 

2.2.  Fraqueza muscular adquirida na unidade de terapia intensiva 

 

Além de todos as alterações decorrentes da sepse, citadas acima, Olsen em 1892 relatou 

sobre uma "perda rápida da carne" que ocorre com pacientes sépticos (OSLER, 1910). Em 1977, 

uma miopatia foi descrita em um paciente com status asmático que recebeu altas doses de 

hidrocortisona e bloqueador neuromuscular (MACFARLANE e ROSENTHAL, 1977). No 

final dos anos 70 e início dos anos 80, médicos e neurologistas pontuaram alguns pacientes que 

desenvolveram fraqueza dos membros e reflexos tendinosos profundos ausentes ou hipoativos, 

atrofia ou perda de fibras musculares, fasciculações e tetraparesia ou tetraplegia após a o evento 

de sepse (BOLTON et al., 1984,1986). Hoje, esta condição continua sendo uma complicação 

frequente da sepse e é descrita com fraqueza adquirida na UTI. (VANHOREBEEK, 

LATRONICO e VAN DEN BERGHE, 2020). 

F                                                                           “uma 

síndrome de fraqueza generalizada dos membros que se desenvolve enquanto o paciente está 

gravemente doente e para o qual não há outra explicação alternativa do que a própria doença 

crítica" (FAN et al., 2014). Esta fraqueza pode ter origem em um distúrbio neurogênico, i.e., 

polineuropatia por doenças críticas ou por um distúrbio miogênico, i.e., miopatia de doença 

crítica" ou uma combinação de ambos, rotulado como "neuromiopatia de doença crítica" 

(STEVENS et al.,2009). Geralmente a fraqueza se apresenta de forma generalizada, simétrica, 

afeta os membros (mais proximal do que distal) e a musculatura respiratória, enquanto que os 

músculos faciais e oculares são preservados. O tônus muscular é quase invariavelmente 

reduzido, e os reflexos tendinosos profundos podem estar reduzidos ou normais. 

(VANHOREBEEK, LATRONICO e VAN DEN BERGHE, 2020). 
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A incidência relatada de fraqueza adquirida na UTI varia de 25 a 100% (KRESS e 

HALL, 2014; PARRY et al., 2015; DIAZ BALLVE et al.,2017) Esta ampla variação da 

incidência se deve a heterogeneidade da população estudada, aos fatores de risco, ao momento 

que foi realizada a avaliação, aos métodos diagnósticos, e a contabilização inconsistente da 

função muscular e do status funcional geral pré-hospitalar dos pacientes (LATRONICO e 

BOLTON, 2011; VANHOREBEEK, LATRONICO e VAN DEN BERGHE, 2020). Sendo que 

em pacientes sépticos a incidência é significantemente maior do que em outros grupos de 

pacientes (FAN et al., 2014). Sabe-se que o inicio da fraqueza é precoce, ou seja, ocorre uma 

perda de força muscular já na primeira semana de admissão na UTI, ou até mesmo dentro de 

horas, como observado na musculatura diafragmática em pacientes em ventilação mecânica 

(JABER et al., 2011; PUTHUCHEARY et al., 2013). Como consequência, a fraqueza adquirida 

na UTI está associada a um desmame tardio da ventilação mecânica, maior tempo de internação 

hospitalar e na UTI, maiores custos com cuidados de saúde, um risco maior de óbito após um 

ano da admissão na UTI, incapacidade física e cognitiva que podem persistir por pelo menos 

cinco anos (IWASHYNA et al., 2010; HERRIDGE et al., 2011; HERMANS et al., 2014).  

O diagnóstico da fraqueza adquirida na UTI pode ser realizado por avaliação clínica 

(mais utilizado) e eletrofisiológica (LATRONICO e GOSSELINK, 2015). A avaliação clínica 

é realizada por intermédio do teste manual da força muscular, com o uso de sistema de 

graduação da força muscular de Oxford (0 a 5), em associação com a soma da pontuação da 

escala Medical Research Council Sum Score (MRC-SS). A força muscular pelo MRC-SS é 

avaliada em 12 grupos musculares, sendo que a pontuação máxima é de 60 e um valor menor 

que 48 caracteriza a fraqueza muscular adquirida na UTI. No entanto, esta escala vem sendo 

respeitosamente criticada devido à amplitude desigual de suas opções de resposta. Sendo assim, 

uma alternativa, com apenas quatro categorias e uma pontuação máxima de 36 foi proposta e 

vem sendo estudada desde 2012. (VANHOUTTE et., 2012; LATRONICO e GOSSELINK 

2015; PARRY et al., 2015). Outra opção para avaliação clínica é a dinamometria de punho que 

mensura a força muscular isométrica. Os pontos de corte de 11 kg e 7 kg em homens e mulheres, 

respectivamente são considerados indicativos de fraqueza muscular adquirida na UTI 

(LATRONICO e GOSSELINK 2015; PARRY et al., 2015). Em relação a avaliação 

eletrofisiológica, os métodos mais empregados para avaliação dos nervos periféricos incluem a 

eletroneuromiografia, estudos de condução nervos e testes de junção neuromuscular 

(STEVENS et al., 2009).  

As causas precisas da fraqueza muscular adquirida na UTI ainda são desconhecidas. 

Acredita-se que os mecanismos fisiopatológicos são multifatoriais, complexos e envolvem 



26 

 

alterações funcionais e estruturais tanto muscular quanto nervosa (GARNACHO-MONTERO 

et al, 2001; HERMANS e VAN DEN BERGHE, 2015). Um desequilíbrio entre a síntese de 

proteínas musculares e a degradação da proteína muscular pode ser considerado a principal 

causa de atrofia muscular em pacientes com sepse (SCHEFOLD, BIERBRAUER e WEBER-

CARSTENS, 2010; PUTHUCHEARY et al., 2014).  

Outro fator que pode justificar a ocorrência desta fraqueza, são as alterações 

microcirculatórias que ocorrem na sepse, como a vasodilatação e o aumento da permeabilidade. 

Estas alterações permitem a extravasamento de leucócitos e infiltração nos tecidos, gerando a 

produção local de citocinas, formação de edema e aumento da distância intercapilar. Estas 

mudanças consequentemente comprometem a perfusão e fornecimento de oxigênio, causando 

danos aos músculos e nervos. A hipoperfusão, decorrente da sepse, também pode contribuir 

para a lesão neuronal, degeneração axonal, e despolarização crônica da membrana dos axônios 

terminais do neurônio motor (SCHEFOLD, BIERBRAUER e WEBER-CARSTENS, 2010; 

VANHOREBEEK, LATRONICO e VAN DEN BERGHE, 2020; MANKOWSKI et al, 2021). 

O fornecimento insuficiente de oxigênio, decorrente das alterações microcirculatórias, 

pode também comprometer a produção de energia mitocondrial. A disfunção mitocondrial não 

só compromete o fornecimento de energia, mas também aumenta a produção de radicais livre 

e espécies reativas de oxigênio, provocando um ciclo vicioso de macromoléculas e danos às 

organelas (HERMANS, VAN DEN BERGHE, 2015; VANHOREBEEK, LATRONICO e 

VAN DEN BERGHE, 2020). Outros fatores, tais como, a inativação dos canais de sódio e o 

imobilismo também podem contribuir para a diminuição da função muscular. Uma diminuição 

ou ausência da excitabilidade nervosa faz com que os músculos fiquem inativos e 

consequentemente ocorre a diminuição da força muscular (GODOY et al., 2015). O imobilismo 

imposto aos pacientes internados gera uma inatividade muscular, consequentemente esta 

inatividade é considerada um potente estímulo para a ativação da protease causando uma quebra 

da proteína muscular e a ativação da via ubiquitina-proteossoma, responsável pela proteólise 

(KRESS e JESSE, 2014, MANKOWSKI et al., 2021). 

Com o intuito de minimizar os efeitos deletérios do repouso no leito, estudos com 

mobilização precoce com pacientes em UTI vêm mostrando ser uma estratégia factível para 

diminuir a fraqueza adquirida na UTI, com melhora na funcionalidade na alta hospitalar, menos 

dias de internação hospitalar e na UTI, mais dias sem ventilação mecânica e diminuição da 

duração do delírium (MORRIS et al., 2008; SCHWEICKERT et al., 2009; ANEKWE et al., 

2020). No entanto, o exercício físico em ambiente de terapia intensiva tem algumas limitações, 

especialmente em pacientes graves, sedados e com o nível de consciência comprometido que 
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não podem cooperar e realizar os exercícios (LEDITSCHKE et al., 2012; PATON, LANE, 

HODGSON, 2018). Uma alternativa a estas limitações para os exercícios realizados em 

ambiente de terapia intensiva é a Estimulação Elétrica Neuromuscular (EENM), pois ela gera 

uma contração muscular sem a necessidade de cooperação do paciente (GEROVASILI et al., 

2009, ZAYED et al., 2020). 

 

2.3. Estimulação Elétrica Neuromuscular 

 

Estimulação elétrica neuromuscular é uma técnica que consiste em gerar contrações 

musculares visíveis com dispositivos portáteis conectados a eletrodos de superfície. Esta 

estimulação, em pacientes ambulatoriais, demonstrou ser eficaz no tratamento de miopatias, 

pois tem o potencial de preservar a síntese proteica do músculo e prevenir atrofias muscular 

devido a períodos prolongados de imobilização (GIBSON e SMITH, 1988; MAFFIULETTI, 

2010).  

Em relação aos pacientes de UTIs, a eficácia deste procedimento ainda é incerta, devido 

à heterogeneidade dos parâmetros da estimulação elétrica e do momento da aplicação, da 

gravidade dos pacientes estudados e dos métodos de avaliação (MAFFIULETTI et al, 2013; 

ZAYED et al., 2020).  

Os parâmetros de estimulação variam amplamente entre estudos em terapia intensiva, 

em termos de músculos estimulados, duração do pulso, frequência de estimulação, intensidade, 

e duração da sessão de exercício (MAFFIULETTI et al., 2013; PARRY et al., 2013; ZAYED 

et al., 2020). Além destes fatores, o momento para iniciar a aplicação ainda é incerto. Alguns 

estudos preconizaram o uso precoce, dentro de uma semana de internação, enquanto outros, o 

uso tardio, após uma semana ou até mesmo após a recuperação do nível de consciência 

(BOULETREAU et al., 1987; POULSEN et al., 2011; RODRIGUEZ et al., 2012).  Os músculos 

mais estimulados em UTI são o reto femoral, vasto lateral medial e intermédio, gastrocnêmio e 

tibial anterior em membros inferiores e bíceps em membros superiores (GEROVASILI et al., 

2009; POULSEN et al., 2011; RODRIGUEZ et al., 2012; FOSSAT et al., 2018). 

A duração do pulso na estimulação elétrica neuromuscular determina o quanto tempo as 

cargas elétricas irão passar em um pulso ou ciclo. Este parâmetro é importante para 

recrutamento de unidades motoras. Quanto maior a duração do pulso, maiores são as unidades 

motoras recrutadas e menores intensidades são requeridas (SBRUZZI e PLENTZ, 2015). Em 

casos de maior impedância tecidual, como edema e tecido adiposo, uma maior largura de pulso 
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faz-se necessária para a contração muscular (PARRY et al., 2013). Em ambiente de terapia 

intensiva, os estudos demonstraram uma ampla variação deste parâmetro, de 250 a 3000µs 

(BOULETREAU et al., 1987; MEESEN et al., 2010).  

Em relação à frequência de pulso, ela representa o número de ondas ou pulsos por 

segundo. A frequência de pulso está diretamente relacionada à produção de força, ou seja, 

quanto maior a frequência, maior será força gerada. Porém, frequências muito altas estão 

diretamente relacionadas à maior fadiga e demanda metabólica. Este parâmetro é estabelecido 

de acordo com o objetivo de treinamento, ou seja, durante o treinamento de resistência, 

preconiza-se baixa frequência, enquanto que em treinamento de potência, utiliza-se alta 

frequência (PARRY et al., 2013; SBRUZZI e PLENTZ, 2015). Os valores utilizados em 

pacientes críticos variaram desde 1,75Hz a 100Hz (BOULETREAU et al., 1987; RODRIGUEZ 

et al., 2012). 

Outro parâmetro a ser ajustado é a intensidade da corrente elétrica que representa a razão 

entre a quantidade de energia que atravessa certa secção transversal pelo tempo. Ela está 

relacionada com a produção de força muscular, ou seja, quanto maior a intensidade, maior a 

quantidade de unidades motoras recrutadas. O valor da intensidade durante o tratamento varia 

de acordo com a tolerância do paciente (PARRY et al., 2013; SBRUZZI e PLENTZ, 2015). No 

entanto, em ambiente de terapia intensiva, muitos pacientes estão sedados e sem nível de 

consciência adequado para estipular este parâmetro. Sendo assim, é preconizado uma contração 

muscular visível para ajustar este parâmetro (ROUTSI et al. 2010; RODRIGUEZ et al., 2012; 

KHO et al., 2015).  

Outro fator que contribui para a heterogeneidade dos estudos é a gravidade dos pacientes 

internados em UTIs. A gravidade destes pacientes pode ser caracterizada tanto pelos diferentes 

diagnósticos de admissão, quanto pelos diferentes escores de gravidade, i.e. APACHE, 

Simplified Acute Physiology Score (SAPS) e SOFA, de cada paciente. Sendo assim, ainda é 

incerto definir na literatura qual perfil de paciente responde melhor a estimulação elétrica 

neuromuscular (MAFFIULETTI et al., 2013; PARRY et al., 2013; ZAYED et al., 2020). Em 

pacientes com diagnóstico inicial de sepse, a estimulação elétrica aumentou a força muscular 

(RODRIGUEZ et al., 2012). Já em pacientes em choque séptico, uma diminuição importante 

do volume do quadríceps ocorreu, porém esta redução ocorreu tanto naqueles que receberam 

estimulação elétrica quanto naqueles que não receberam. No entanto, é interessante ressaltar 

que este estudo avaliou apenas oito homens. (POULSEN et al., 2011). Em relação à gravidade, 

pacientes com escores de gravidade maiores, quando eletricamente estimulados, parecem 

apresentar mais fraqueza, quando avaliados pelo MRC-SS e respondem menos à estimulação 
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elétrica neuromuscular (ABU-KHABER, ABOUELELA, ABDELKARIM, 2013; SEGERS et 

al., 2014; GRUNOW et al., 2019). 

Os métodos utilizados para avaliar as intervenções também variaram amplamente. Força 

muscular, foi o desfecho mais utilizado pelos pesquisadores. Rodriguez et al. em 2010 e Routsi 

et al. em 2012, demonstraram que a estimulação elétrica neuromuscular foi capaz de aumentar 

a força muscular em pacientes críticos (ROUTSI et al., 2010; RODRIGUEZ et al., 2012). 

Enquanto que Abu-Khaber et al. em 2013 e Fossat et al., em 2018, comparam a estimulação 

elétrica neuromuscular com cuidados usuais e nenhuma diferença foi encontrada em relação a 

força muscular.  No primeiro estudo um aumento de força muscular foi obtido no vigésimo 

primeiro dia, porém não sustentado no vigésimo oitavo. Já no segundo estudo, vinte e cinco por 

cento dos pacientes tinham uma pontuação MRC-SS superior a 58 na alta da UTI. A pontuação 

mais alta é de 60 pontos, o que sugere que um efeito teto poderia ter impedido a detecção de 

diferenças entre grupos. Os autores ainda pontuaram que força muscular pode não ser a melhor 

ferramenta para avaliação destes pacientes (ABU-KHABER, ABOUELELA, ABDELKARIM, 

2013; FOSSAT et al., 2018) 

Sendo assim, medidas de espessura muscular através da tomografia computadorizada e 

ultrassom podem ser uma alternativa de avaliação. O diâmetro seccional transverso, medido 

por ultrassonografia muscular, foi melhor preservado nos pacientes que receberam a 

estimulação elétrica neuromuscular (GEROVASILI et al., 2009; GRUTHER et al., 2010; 

RODRIGUEZ et al., 2012; DIRKS et al., 2015). Já as medidas realizadas por tomografia 

computadorizada, os dados ainda são conflitantes, com dados positivos e negativos em relação 

a preservação da massa muscular (POULSEN et al., 2011; HIROSE et al., 2013).  

Além dos efeitos de força e preservação de massa, a estimulação elétrica neuromuscular 

também é capaz de produzir um aumento da microcirculação no local estimulado 

(GEROVASILI et al., 2009; ANGELOPOULOS et al., 2013). Como a microcirculação está 

intimamente relacionada a função endotelial, Stefanou et al. em 2016 conseguiram demonstrar 

um aumento na quantidade das células progenitoras endoteliais, quando o músculo era 

estimulado eletricamente. Sabe-se que tais células são consideradas um potencial índice de 

restauração do endotélio em pacientes internados em UTI os quais geralmente apresentam 

durante a internação alterações microcirculatórias e perda da função da barreira endotelial 

(STEFANOU et al., 2016). 

Outro parâmetro com necessidade de avaliação são as alterações metabólicas perante à 

estimulação elétrica neuromuscular. Esta avaliação faz-se necessária principalmente em 

pacientes em sepse e choque séptico. Estes pacientes cursam com uma resposta cardiovascular 
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hiperdinâmica devido à resposta excessiva perante as infecções. Sendo assim, a depender da 

fase da doença, pode ocorrer um aumento do gasto energético e também do consumo de 

oxigênio. Para a mensuração destas varáveis é necessário a calorimetria indireta 

(CUTHBERTSON et al., 1942; KREYMANN et al.,1993; ISRAFILOV e KIR, 2020). 

 

2.4. Calorimetria indireta 

 

Para garantir a homeostasia das funções fisiológicas, o corpo humano gera 

continuamente energia pelo metabolismo oxidativo. Esta energia é utilizada para manter os 

gradientes químicos e eletroquímicos através das membranas celulares, para a biossíntese de 

macromoléculas e para contração muscular (SCHUTZ, 1995).  A Calorimetria indireta mensura 

a quantidade de calor gerado indiretamente pelo organismo, ao oxidar os substratos básicos 

(carboidratos, proteínas e lipídios). Estes substratos são oxidados e convertidos em gás 

carbônico, água e calor, na presença do oxigênio (FERRANNINI, 1988; HAUGEN, CHAN E 

LI, 2007).  

 

Substrato + O2  
oxidação → CO2 + H2O + Calor 

 

Lavoisier, foi o primeiro a descrever experimentalmente o conceito da calorimetria 

indireta. Nesta ocasião, um pequeno animal foi colocado em uma câmara fechada coberta por 

gelo com o intuito de avaliar o calor dissipado pelo animal dentro da câmara a partir da 

quantidade de gelo derretido (SCHUTZ, 1995). Em 1910, Benedict e Carpenter publicaram pela 

primeira vez seus estudos sobre calorimetria em seres humanos em um sistema sofisticado para 

época em um grande laboratório (Figura 2). Na mesma década, outros estudos foram publicados 

com calorimetria indireta em pacientes doentes. Abbott descreveu o gasto energético basal em 

pacientes com policitemia com esplenomegalia e em hipo e hipertiroidismo (ABBOTT, 1918; 

ABBOTT, 1921). Somente a partir da década de 80, o calorímetro passou a ser utilizado em 

ambiente de terapia intensiva (BASILE-FILHO et al., 2003).  
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Figura 2. Visão geral do laboratório de calorimetria em 1910 e o calorímetro de cama a direita. 

 

O calorímetro é um equipamento portátil, não invasivo o qual analisa a quantidade de 

calor gerado de acordo com o substrato utilizado. Este aparelho permite medir o gasto 

energético tanto em pacientes ventilados mecanicamente quanto em pacientes que respiram 

espontaneamente. Em pacientes ventilados mecanicamente, os gases inspirado e expirado são 

captados por um circuito conectado ao ventilador que capta "respiração por respiração" ou por 

mistura de análises da câmara (Figura 3).  
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A partir dos gases inspirados e expirados, a taxa metabólica é estimada pelo consumo 

de oxigênio e a produção de gás carbônico (FERRANNINI, 1988). A partir desses parâmetros, 

são obtidos o coeficiente respiratório e o gasto energético através da equação de Weir abaixo 

(WEIR, 1949). 

 

Gasto energético (Kcal/d) = [(VO2 x 3,941) + (VCO2 x 1,11) + (uN2 x 2,17)] x 1440 

 

Sendo, 

VO2- Consumo de oxigênio. 

VCO2- Produção de gás carbônico. 

uN2- Nitrogênio urinário. 

 

Em uma situação ideal, o consumo de oxigênio (quantidade de oxigênio utilizado pelo 

corpo) e a produção de gás carbônico (quantidade de gás carbônico produzido pelas células) 

são calculados pela mensuração da diferença entre o volume de ar inspirado e expirado, 

multiplicado pela concentração do conteúdo (HAUGEN, CHAN E LI, 2007).  

 

VO2= Vi(FiO2) – Ve(FeO2) 

VCO2= Ve(FeCO2) – Vi(FiCO2) 

 

 

Figura 3. Modelo de um calorímetro acoplado ao ventilador mecânico. 
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Sendo, 

Vi- Volume inspirado 

Ve- Volume expirado 

FiO2- Fração inspirada de oxigênio 

FeO2- Fração expirada de oxigênio 

FiCO2- Fração inspirada de gás carbônico 

FeCO2- Fração expirada de gás carbônico 

 

O Quociente Respiratório (QR) é definido pela razão entre a produção de gás carbônico 

e consumo de oxigênio e reflete o substrato utilizado (Tabela 1) 

 

QR= VCO2/VO2 

 

Tabela 1. Comparação do oxigênio consumido, do gás carbônico produzido, do quociente respiratório e a geração 

de calor dos três principais substratos. 

Substrato Oxigênio 

consumido 

Gás carbônico 

produzido 

Quociente 

respiratório 

Calor produzido 

por g oxidado 

(Kcal) 

Glicose 0,746 0,746 1 3,75 

Lipídeo 2,029 1,430 0,69 9,30 

Proteína 0,966 0,782 0,81 4,30 

 

Valores fisiológicos do quociente respiratório, em seres humanos, variam de 0,67 a 1,2. 

Quando estes valores estão fora desta variação, a qualidade da mensuração deve ser 

questionada. Os fatores que prejudicam a acurácia da mensuração são vazamentos no circuito 

respiratório (drenos torácicos com fístulas, escape aéreo pelo cuff do tubo endotraqueal), 

agitação ou dor durante as medidas, procedimentos que interferem na troca gasosa, como a 

hemodiálise (HAUGEN, CHAN E LI, 2007).  A fração inspirada de oxigênio deve estar abaixo 

de 60%, pressão de platô abaixo de 40 cmH2O e a Pressão Expiratória no Final Expiração 

(PEEP) menor que 20 cmH2O. No momento da calibração, deve-se evitar a circulação de 

pessoas para não comprometer a pressão barométrica medida pelo calorímetro. A calibração 

deve ser realizada antes da utilização do aparelho e realizada com gás a 95% de oxigênio e 5% 

de gás carbônico (BASILE-FILHO et al., 2003). 

O uso da calorimetria indireta é considerado como padrão ouro para a mensuração do 

gasto energético, e é recomendado pela Society of Critical Care Medicine e pela American 
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Society for Parenteral and Enteral Nutrition. A obtenção do gasto energético para a terapia 

nutricional é um dos principais pilares de tratamentos para os pacientes internados em UTI 

(MCCLAVE et al., 2016). No entanto, a obtenção dos dados metabólicos não é apenas indicada 

para o tratamento nutricional. O estudo metabólico em pacientes críticos pode auxiliar na 

compreensão do curso natural das doenças e consequentemente no tratamento. As mudanças 

metabólicas podem ser traduzidas em informações clínicas cruciais a evolução clinica dos 

pacientes (RATTANACHAIWONG e SINGER, 2019). Medidas longitudinais do gasto 

energético durante determinada doença podem ser monitoradas através do calorímetro antes 

mesmo de ocorrer uma melhora ou piora do quadro, ou seja, pode antecipar as mudanças 

clinicas ou até mesmo o prognóstico pela interpretação dos resultados (BERGER et al., 2019). 

Aumento dos valores de gasto energético, em pacientes críticos, está correlacionado a um 

aumento da proteína C reativa, que é considerado um biomarcador inflamatório (HICKMANN 

et al., 2014). 

Cuthbertson em 1942 propôs que as respostas metabólicas pós choque traumático 

podem ser divididas em dois momentos, as fases ebb e flow. A fase ebb ocorre imediatamente 

após o início da doença ou lesão (1º ao 2º dia), neste momento há uma diminuição do 

metabolismo. Já na fase flow, após as (3º ao 10º dia), corre um aumento do metabolismo, sendo 

que o grau de aumento do metabolismo está relacionado com a gravidade da lesão. Após o pico 

do aumento do metabolismo ocorre posteriormente um declínio gradual das taxas metabólicas 

(CUTHBERTSON, 1942). Outros estudos suportaram a teoria de Cuthbertson e também 

demonstraram que durante o choque séptico e sepse há um aumento da taxa metabólica, e este 

aumento foi maior durante a fase aguda da doença (KREYMANN et al., 1993; ISRAFILOV e 

KIR, 2020). 

Tendo em vista as alterações que ocorrem em pacientes em sepse e choque séptico, faz-

se necessário fazer o acompanhamento metabólico durante intervenções de fisioterapia para o 

conhecimento das respostas esperadas perante as intervenções. Até o presente momento, a 

literatura nos oferece dados metabólicos em apenas pacientes críticos em geral, sem enfoque 

para o grupo séptico e choque séptico. Sabe-se que durante a execução de exercícios ativos em 

pacientes em UTI ocorre um aumento do consumo de oxigênio em uma proporção maior do 

que em pessoas saudáveis (HICKMANN et al., 2014), e uma demanda metabólica maior do 

que a execução de exercícios passivos (COLLINGS e CUSACK, 2015).   
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo primário 

 

O objetivo primário deste estudo é avaliar se a estimulação elétrica neuromuscular realizada 

em pacientes em choque séptico nas primeiras 72 horas do diagnóstico do choque séptico e em 

pacientes em sepse e choque séptico após as 72 horas do diagnóstico é segura do ponto de vista 

metabólico. 

 

3.2. Objetivos secundários 

 

Comparar as respostas metabólicas do choque séptico na fase aguda (nas primeiras 72 horas 

do diagnóstico) com a fase tardia da sepse e choque séptico (após as 72 horas do diagnóstico). 

 

3.3. Outros objetivos  

 

Quantificar a mobilização das células progenitoras endoteliais durantes os protocolos 

intervenção e controle. 

Avaliar as respostas fisiológicas durantes os protocolos intervenção e controle. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1. Modelo de estudo 

 

Dois estudos randomizados controlados estilo crossover foram analisados (Registro de 

ensaio: NCT03193164; NCT03815994. Registrados em 5 de junho de 2017 e 13 de novembro 

de 2018, https://clinicaltrials.gov/). A coleta de dados foi realizada na UTI do Hospital das 

Clinicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo (HCFMRP-

USP), no período de novembro de 2018 a janeiro de 2020. 

Este estudo seguiu as recomendações CONSORT (Consolidated Standards of Reporting 

Trials) com extensão para ensaios crossover randomizados (MOHER et al., 2010; DWAN et 

al., 2019) e foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa do HCFMRP-USP. Número do 

Parecer: 1.908.119 (ver anexo 1). 

 

4.2. Participantes do estudo e critérios de elegibilidade 

 

Pacientes em choque séptico na fase aguda (nas primeiras 72 horas de diagnóstico) e; 

pacientes em sepse e choque séptico na fase tardia (após 72 horas de diagnóstico), foram 

considerados elegíveis para o estudo. O diagnóstico de sepse e choque séptico foi de acordo 

com a definição de consenso internacional de choque séptico (SEYMOUR et al., 2016; 

SHANKAR-HARI et al., 2016; SINGER et al., 2016). Os pacientes em choque séptico tinham 

que estar estáveis do ponto de vista hemodinâmico, através de ressuscitação de fluidos, drogas 

vasoativas e ventilação mecânica.  

Os critérios de exclusão foram pacientes com idade igual ou inferior a 85 anos, 

gestantes, morte cerebral, doenças neuromusculares ou uso de bloqueador neuromuscular nas 

últimas 24 horas. 

As contraindicações para o uso de eletro estimulação neuromuscular incluíram fraturas, 

queimaduras, lesões cutâneas, doenças de comprometimento vascular sistêmica, como lúpus 

eritematoso sistêmico, doença tromboembólica, trombose venosa profunda (que não foi 

terapeuticamente anticoagulada por mais de 36 horas), amputações de membros inferiores, 

marca-passo cardíaco, trombocitopenia inferior a 20.000/mm3, índice de massa corporal 

superior a 35 kg/m2, edema de extremidade inferior importante, agitação e/ou sinais de dor 

durante a estimulação elétrica. 

https://clinicaltrials.gov/
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As contraindicações para iniciar ou continuar o procedimento da estimulação elétrica 

neuromuscular incluíram: pressão arterial média inferior a 65 mm Hg, uso de vasopressor >50% 

da dose máxima (dopamina maior que 12,5mg/kg por minuto; vasopressina maior que 0,02 

U/min e norepinefrina maior que1mg/kg por minuto), frequência cardíaca menor que 50 ou 

maior que 140 bpm, arritmias com consequências hemodinâmicas, isquemia miocárdica, 

temperatura menor que 34ºC ou maior que 39ºC, pressão intracraniana maior que 20 cmH2O, 

diminuição em 10% de Saturação Periférica de Oxigênio (SpO2) do valor basal, ou queda abaixo 

de 88% por mais de 1 minuto. 

Contraindicações à calorimetria indireta: a necessidade de FiO2 maior que 0,6, presença 

de tubos torácicos e PEEP maior que 20 cmH2O.  

 

4.3. Recrutamento 

 

Pacientes com diagnóstico de choque séptico durante as primeiras 72 horas do 

diagnóstico e, pacientes em choque séptico e sepse após 72 horas do diagnóstico foram 

recrutados na unidade de terapia intensiva. Uma declaração explicativa foi dada, e o 

consentimento por escrito era obtido. Quando os familiares dos pacientes aceitavam o convite 

para participar do estudo, era solicitado a assinatura do termo de consentimento livre e 

esclarecido (apêndice 1). 

 

4.4. Randomização e alocação 

 

Após a avaliação da elegibilidade dos pacientes, um enfermeiro que não estava 

envolvido com a avaliação e intervenção alocava aleatoriamente os participantes em 1 dos dois 

grupos por meio de randomização simples (números aleatórios gerados pelo computador). 

A sequência de alocação foi ocultada através de envelopes sequenciais numerados 

opacos. Após esta etapa, abria-se o envelope e iniciava-se o protocolo.  

 

4.5. Procedimentos 

 

Os pacientes foram submetidos em ordem aleatória ao protocolo de intervenção (posição 

em decúbito dorsal com os membros inferiores elevados a 20º e estimulação elétrica 

neuromuscular) e de controle (posição em decúbito dorsal com os membros inferiores elevados 
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a 20º sem estimulação elétrica neuromuscular). Os pacientes foram alocados no grupo 1 

(intervenção e controle) ou no grupo 2 (controle e intervenção) com período de wash-out de 4 

a 6 horas, como visualizado na figura 4. 

 

 

Figura 4. Delineamento do estudo.  

CI- Calorimetria indireta. 

 

4.6. Desfechos  

 

4.6.1. Primários  

 

-Consumo de oxigênio. 

-Gasto energético. 

 

4.6.2. Secundários 

 

-Produção de Dióxido de Carbono. 

-Quociente Respiratório. 

 

4.6.3. Outros desfechos 

 

-Células progenitoras endoteliais 

- Variáveis fisiológicas 
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4.7. Calorimetria indireta 

 

A calorimetria indireta é um método não invasivo que analisa a quantidade de calor 

gerada por todo o corpo de acordo com a utilização do substrato. Os dados fornecidos pela 

calorimetria são: gasto energético, consumo de oxigênio, e produção de gás carbônico. 

Os pacientes eram submetidos a calorimetria indireta durante os protocolos repouso, 

intervenção e controle. Estas medidas eram mensuradas, minuto a minuto, por um monitor 

metabólico calorímetro portátil DELTATRAC II (Datex-Ohmeda, Helsinki, Finlândia) 

conectado a um ventilador mecânico, (Evita XL, Dräger Medical, Lübeck, Alemanha) como 

visualizado na figura 5, em condição estável sem manipulação das vias aéreas superiores ou 

alterações dos parâmetros do ventilador.  

 

 

A equipe da unidade de terapia intensiva já estava treinada em como proceder quando 

ao calorímetro estava funcionando, ou seja, nenhum procedimento poderia ser realizado no 

momento das medidas. Considerou-se estado estável o momento após 5 minutos consecutivos 

de medição, quando o consumo de oxigênio e a produção de dióxido de carbono variaram 

±10%. O protocolo era iniciado após o aquecimento do calorímetro por 30 minutos e após a 

Figura 5. Calorímetro acoplado no ventilador mecânico.  
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calibração do gás (95% O2/5% CO2) e da pressão barométrica. A calibração era realizada de 

acordo com as instruções do fabricante. 

 

4.8. Células Progenitoras Endoteliais 

 

As células progenitoras endoteliais, descritas na metodologia da publicação do 

protocolo deste estudo (LAGO et al., 2018), são células raras, que em resposta a alguns 

estímulos, são capazes de serem mobilizadas da medula óssea e conduzidas temporariamente 

para a circulação periférica. Dentre estes estímulos, destaca-se o exercício físico. Sua função é 

reparar e formar novos vasos em razão de sua capacidade de proliferar, migrar e se diferenciar 

in vivo e in vitro em células endoteliais, bem como incorporar-se ao endotélio preexistente 

(STEFANOU et al., 2016).  

Para avaliação das células progenitoras endoteliais, amostras de sangue foram coletadas 

de um acesso venoso central já existente. Os primeiros 3mL eram descartados, e o restante era 

coletado em tubos de 5mL com citrato ácido e dextrose. As coletas foram realizadas em repouso  

e no final de cada protocolo (intervenção e controle). As amostras eram processadas após a 

coleta e eram mantidas a 4°C durante o procedimento. A análise foi realizada por citometria de 

fluxo (BD Biosciências, FACS Canto TM II, EUA).  

Para a análise destas células foram realizadas duas tentativas de metodologia para 

análise. A primeira, descrita por Stefanou et el., na qual a amostra era centrifugada a 700g por 

20 minutos sem freio. A parte superior (plasma) era removida suavemente e aliquotada a 

0,25mL. A fase inferior que contém as células sanguíneas era ressuspendida usando 10mL de 

1 x PBS frio contendo 0,5% (p/v) de BSA e 1,5mM EDTA e era centrifugada novamente a 700g 

por 20 minutos com frenagem. A porção superior era removida e descartada, o sedimento 

celular era ressuspenso, e 2,5mL era transferido para um tubo separado e mantido em gelo. 

Concomitantemente, 500µL de amostra também eram transferidos em isótopo controle 

e 3 tubos de amostra eram adicionados com o apropriado anticorpo. Posteriormente, 9 mL de 

tampão de lise ACK era adicionado (para quebra dos glóbulos vermelhos), e então as amostras 

eram submetidas ao vórtex e armazenadas à temperatura ambiente (18°C a 25°C) por 3minutos.  

Estas amostras eram lavada duas vezes com 9mL de água fria 1 x PBS e finalmente 

centrifugadas a 250g a 4°C, com freio por 5 minutos. O sedimento celular era ressuspenso em 

500 µL de 1 x PBS, e as amostras eram filtradas através de um coador de célula de 40 -µm em 

tubos Falcon BD 5mL. Os tubos eram mantidos a 4° C (ou gelo) no escuro, antes da citometria 
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de fluxo. Diferentes subpopulações das células progenitoras endoteliais seriam quantificadas 

por marcadores celulares por citometria de fluxo: CD34+/CD133+/CD45, 

CD34+/CD133+/CD45/VEDFR2 e CD34+ /CD45/VEGFR2+, ver apêndice 2 (DUDA et al., 

2007; FADINI et al., 2012; STEFANOU et al., 2016). 

A outra metodologia testada foi com o uso do Ficoll que é um meio estéril de 

centrifugação por gradiente de densidade, para separação de células mononucleares de sangue 

periférico (PBMC) humano como visualizado na figura 6. Após a centrifugação, era necessário 

remover o plasma que forma a camada superior no tubo. As células mononucleares (PBMC) 

era transferidas para um novo tubo e uma lavagem com solução tampão era feita. Para a 

remoção de eritrócitos e granulócitos, após a lavagem, era realizado mais uma centrifugação a 

200xg e o sobrenadante era removido. Após esta etapa, era adicionado os anticorpos de acordo 

com cada amostra (HOKLAND e HERON, 1980). 

 

Figura 6. Isolamento de células mononucleares de sangue periférico (PBMC) com o uso do Ficcol 

 

Plasma 

PBMC 

Ficcol 

Eritrócitos e granulócito 
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4.9. Variáveis fisiológicas 

 

As variáveis fisiológicas coletadas foram a Pressão Arterial Média (PAM), Frequência 

Cardíaca (FC), Volume Minuto (Vm) e Saturação Periférica de Oxigênio (SpO2). Estes dados 

eram coletados ao término de cada protocolo (Repouso, intervenção e controle). 

 

4.10. Outros dados coletados 

 

Dados demográficos como idade, gênero, diagnóstico de admissão e foco do choque 

séptico foram coletados. 

Para estabelecer predição da mortalidade e gravidade foi utilizado o sistema prognóstico 

SAPS 3 na admissão e o SOFA no dia da intervenção.  O SAPS 3 é composto por 20 variáveis 

mensuradas na admissão do paciente a UTI. Estas variáveis são divididas em variáveis 

demográficas, razões pela admissão na UTI e variáveis fisiológicas. Cada variável tem um peso 

durante a pontuação geral. As variáveis que compõem o SAPS 3 estão descritas no anexo 2 

(MORENO et al., 2005; METNITZ et al., 2005; SILVA JUNIOR et al., 2010). O SOFA é um 

escore que ajuda avaliar disfunção ou falência orgânica ao longo da internação na UTI. Ele 

pode ser utilizado também para avaliar a morbidade, e quando realizado nos primeiros dias de 

internação, é considerado um bom indicador de prognóstico. As variáveis do SOFA estão no 

anexo 3 (VINCENT et al., 1998; FERREIRA et al., 2001; SAMPAIO et al., 2005). 

Mortalidade na UTI, dias de internação e de ventilação mecânica no momento da 

intervenção, uso de corticosteroides, sedação e catecolaminas também foram informações 

inseridas na coleta.  

Dados da nutrição dos pacientes como tipos de nutrição em uso, valores estimados do 

metabolismo basal pela equação de Harris- Benedict (HARRIS e BENEDICT, 1918) e Índice 

de Massa Corpórea (IMC) também foram incluídos no estudo.   
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4.11. Protocolos 

 

4.11.1. Protocolo intervenção  

 

Consistia na posição de decúbito dorsal com os membros inferiores elevados e 

estimulação elétrica neuromuscular. O paciente foi posicionado com a cabeceira a 30° na 

posição de decúbito dorsal com os membros elevados a 20°.  

O local onde era realizado a estimulação elétrica neuromuscular era higienizado e a 

tricotomia era realizada quando necessária. Eletrodos adesivos 90 x 50mm eram posicionados 

no músculo gastrocnemio. O dispositivo estimulador foi o Neurodyn II (Ibramed, São Paulo, 

Brasil) para fornecer pulsos biofásicos simétricos de 50Hz, duração de pulso de 250mseg, 2 

segundos em contração (1 segundo de tempo de elevação e 1 segundo de tempo de queda), e 5 

segundos de descanso, durante 30 minutos, em uma intensidade capaz de gerar contrações 

visíveis e movimento articular (Figura 7). 

 

Figura 7. Estimulação elétrica neuromuscular no musculo gastrocnêmio. Protocolo intervenção. 

 

4.11.2. Protocolo controle  

 

Os pacientes eram posicionados em decúbito dorsal, cabeceira a 30° com os membros 

inferiores elevados a 20º e sem estimulação elétrica neuromuscular. Este protocolo tinha a 

duração de 30 minutos. 
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4.11.3. Protocolo repouso  

 

 O protocolo repouso refere-se ao momento basal, ou seja, no momento que antecede 

as intervenções.  

 

4.12. Eventos adversos 

 

Um evento adverso foi definido como qualquer alteração na pressão arterial média 

inferior a 65mm Hg, frequência cardíaca menor que 50 ou maior que 140 bpm, arritmias com 

consequências hemodinâmicas, isquemia miocárdica, diminuição em 10% do valor basal da 

saturação periférica de oxigênio ou queda abaixo de 88% e dor avaliada através da versão 

brasileira da Escala de Classificação de Dor Comportamental durante a sessão de estimulação 

elétrica neuromuscular (MORETE et al., 2014).    

 

4.13. Análise estatística 

 

Os dados foram resumidos em média e desvio padrão para variáveis contínuas, mediana 

e interquartis para variáveis ordinais e números para variáveis categóricas. As distribuições 

normais das variáveis foram verificadas por meio do teste Shapiro-Wilk. As diferenças entre os 

protocolos foram avaliadas por meio dos testes ANOVA de uma via para medidas repetidas ou 

Friedman. Já a diferença entre os pacientes em choque séptico menor que 72 horas e choque 

séptico e sepse após as 72 horas foram utilizados os testes T student ou Mann-Whitney. O valor 

p foi utilizado para identificar se houve ou não um efeito do protocolo. O nível de significância 

foi fixado em 5%. 

A análise estatística foi realizada por meio do programa de software Statistical Package 

for the Social Sciences (SPSS), versão 22.0 (IBM). 

Um novo cálculo amostral foi necessário para contemplar as variáveis metabólicas. 

Sendo assim, baseado no estudo de Collings et al.,2015, no qual também avaliou o consumo de 

oxigênio por calorimetria indireta durante a fisioterapia, estimou-se que 10 pacientes era 

necessário e optou-se por interromper o estudo com 16 pacientes em choque séptico (<72h) e 

21 pacientes em sepse e choque séptico (>72h) (COLLINGS et al., 2015). 
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5. RESULTADOS 

 

5.1. Fluxo dos pacientes 

 

Oitenta e quatro pacientes foram considerados elegíveis para o estudo. Sendo que destes, 

43 foram excluídos. Totalizando assim, 41 pacientes randomizados, sendo dezesseis em choque 

séptico nas primeiras 72 horas do diagnóstico e 21 em sepse e choque séptico em um período 

superior que 72 horas do diagnóstico. Após a randomização, no período 1 (antes do wash-out), 

4 pacientes foram excluídos devido a não sincronização entre o calorímetro e o ventilador 

mecânico. Já no período 2 (pós wash-out), nenhum paciente foi excluído e o estudo foi 

finalizado com 16 pacientes em choque séptico < 72 horas e 21 pacientes em sepse e choque 

séptico > 72horas. O fluxo dos pacientes pode ser observado com mais detalhes na figura 8.  
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Figura 8. Fluxo dos participantes do estudo. 

 

Avaliados para 
elegibilidade (n=84) 

Excluídos (n=43) 

Idade ≥85y (n=1) 

Doenças neuromusculares (n=6) 

Bloqueador neuromuscular (n= 7) 

Doenças de comprometimento vascular (n=2) 

Edema importante da extremidade inferior (n=5) 

Vasopressor >50% (n=9) 

Presença de tubos torácicos (n= 6) 

Trombocitopenia (n=3) 

Trombose venosa profunda (n=1) 

FiO2>0,6 (n=1) 

Agitação (n=1) 

Morte encefálica (n=1) 

Choque séptico <72h avaliados (n= 16) 
Sepse & Choque séptico >72h avaliados (n=21) 
 

Alocados no grupo 1 (intervenção-controle)  

Choque séptico <72h (n= 19) 

- Receberam intervenção (n=16) 

- Não receberam intervenção (sem sincronização 

entre o calorímetro e o ventilador) (n= 3) 

Sepse e choque séptico >72h (n=22) 

- Receberam intervenção (n=21) 

- Não receberam intervenção (sem sincronização 

entre o calorímetro e o ventilador) (n= 1) 

 

 

Choque séptico <72h avaliados (n= 16) 
Sepse & Choque séptico >72h avaliados (n=21) 
 

Alocados no grupo 1 (controle-intervenção)  
Choque séptico <72h (n= 16) 
- Receberam intervenção (n=16) 
- Não receberam intervenção (n= 16) 
Sepse e choque séptico >72h (n=21) 
- Receberam intervenção (n=21) 

- Não receberam intervenção (n= 0) 

 

Período 1 

Periodo 2 

Randomizados (n= 41) 

Perdas no 
acompanhamento 

(n=0) 

Choque séptico <72h (n= 16) 
- Receberam intervenção (n=16) 
- Não receberam intervenção (n= 16) 
Sepse e choque séptico >72h (n=21) 
- Receberam intervenção (n=21) 

- Não receberam intervenção (n= 0) 

 

Choque séptico <72h (n= 16) 
- Receberam intervenção (n=16) 
- Não receberam intervenção (n= 16) 
Sepse e choque séptico >72h (n=21) 
- Receberam intervenção (n=21) 

- Não receberam intervenção (n= 0) 

 

Choque séptico <72h  
-Analisados (n=16) 
-Excluídos da análise (n= 0) 
Sepse & choque séptico >72h  
-Analisados (n=21) 
-Excluídos da análise (n= 0) 
 

Choque séptico <72h  
-Analisados (n=16) 
-Excluídos da análise (n= 0) 
Sepse & choque séptico >72h  
Analisados (n=21) 
-Excluídos da análise (n= 0) 
 

Perdas no 
acompanhamento 

(n=0) 

Perdas no 
acompanhamento 

(n=0) 

Perdas no 
acompanhamento 

(n=0) 

Perdas no 
acompanhamento 

(n=0) 

Perdas no 
acompanhamento 

(n=0) 
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5.2. Dados demográficos e clínicos 

 

Os dados demográficos e clínicos estão descritos na tabela 2.  

Os pacientes em choque séptico na fase inicial (<72horas do diagnóstico) tiveram em 

média 56 anos ± 15,48, a maioria era do sexo masculino (75%). Já os pacientes avaliados na 

fase tardia, a média de idade foi de 57 ± 15,97 e a maioria do sexo masculino (52%).  

Todos os pacientes da fase aguda foram diagnosticados como choque séptico, porém 

alguns com mais de um diagnóstico como pós operatório de cirurgias de grande porte (37%), 

apenas choque séptico (31%), neoplasias (19%), insuficiência respiratória (13%). O foco do 

choque séptico foi abdominal (50%), pulmonar (25%), cutâneo (13%), urinário e sistema 

nervoso central, ambos compondo 6% cada um. Em relação aos principais diagnósticos de 

admissão dos pacientes da fase tardia, foram insuficiência respiratória (33%), choque séptico, 

sepse e doenças neurológicas (14% cada), pós operatório de cirurgia de grandes portes e 

neoplasma (10% cada) e apenas um paciente, 5%, com intoxicação exógena. 

O escore SAPS 3 nos pacientes agudos foi de 82,54 ± 19,21, o SOFA de 11 ± 3,17, e a 

mortalidade na UTI em 38%. Enquanto que nos pacientes em sepse e choque séptico em fase 

tardia, o SAPS 3 e SOFA foram de 75 ± 17,39 e 8 ± 4,04 respectivamente, com uma mortalidade 

de 23%. 

No dia da intervenção a mediana de dias de internação na UTI e de ventilação mecânica 

para os pacientes avaliados nas primeiras 72 horas do choque foram 1,5 e 2, respectivamente. 

Enquanto que para o restante dos pacientes, estes valores foram 6 e 6,5, respectivamente. 

Trinta e um por cento dos pacientes em choque séptico (<72h) estavam em uso de 

corticosteroides, a maioria (94%) em sedação e todos com catecolaminas. Diferentemente dos 

pacientes em sepse e choque séptico (>72h), os quais 38% dos pacientes estavam em uso de 

corticosteroide, 62% sedados e apenas 33% em uso de noradrenalina. A dosagem das 

catecolaminas pode ser observada na tabela 2. 

No que concerne a nutrição dos pacientes em choque séptico na fase aguda, 62% dos 

pacientes estavam sem nutrição no dia da intervenção e 38% em nutrição parenteral. O valor 

estimado do gasto energético basal foi em média de 1476,12 ± 358,78 e um índice de massa 

corpórea de 28 ± 6.26. Já os pacientes da fase tardia, a minoria (29%) estava sem nutrição e o 

restante em uso de nutrição parenteral. O gasto energético basal estimado para estes pacientes 

foi em média de 1420,70 ± 238,94 e um índice de massa corpórea de 26 ± 5.57 
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Tabela 2. Dados demográficos e clínicos dos pacientes. 

Características Sepse e choque 

séptico (>72h) 

n=21 

Choque séptico 

(<72h) 

n = 16 

Idade, anosa 57 ± 15,97 56 ± 15,48 

Gênerob 11 (52%) 12 (75%) 

Diagnóstico de admissãob 

   Insuficiência respiratória 

   Choque séptico 

   Sepse 

   Doenças neurológicas 

   Pós operatório de cirurgias grandes 

   Neoplasias 

   Intoxicação exógena 

 

7 (33%) 

3 (14%) 

3 (14%) 

3 (14%) 

2 (10%) 

2 (10%) 

1 (5%) 

 

2 (13%) 

5 (31%) 

0 

0 

6 (37%) 

3 (19%) 

0  

Foco do choque sépticob 

   Abdominal 

   Pulmonar 

   Cutâneo 

   Infecção do trato urinário 

   Sistema nervoso central 

--  

8 (50%) 

4 (25%) 

2 (13%) 

1 (6%) 

1 (6%) 

SAPS 3 escorea 75 ± 17,39 82,54 ± 19,21 

SOFA (dia da intervenção)a 8 ± 4,04 11 ± 3,17 

Mortalidade na UTIb 5 (23%) 6 (38%) 

Dias de internação UTI (antes da 

intervenção)c 

6 (1,5-8.5) 1,5 (1-2) 

Dias de VM (antes da intervenção)c 6,5 (3,5-9) 2 (1-3,5) 

Uso de corticoesteroidesb 8 (38%) 5 (31%) 

Uso de sedação (dia da intervenção)b 13 (62%) 15 (94%) 

Catecolaminasb,a 

   Noradrenalinab,a (μ /k     ) 

   Vasopressinab,a (U/minuto) 

7 (33%) 

7 (33%); 0,23 ± 0,20 

 

- 

16 (100%) 

16 (100%); 0,19 ± 0,16  

5 (31%); 16 ± 11,31 

Nutrição;  

   Sem nutriçãob 

   Enteralb,a (ml)  

 

6 (29%) 

15 (71%); 1326,67 ± 237,45 

 

10 (62%) 

6 (38%); 1710 ± 295,98 

Harris-Benedicta 1420,70 ± 238,94 1476,12 ± 358,78 

IMCa 

Valores Metabólicosa 

26 ± 5,57 28 ± 6,26 

 

SAPS: Simplified Acute Physiology Score; SOFA: Sepsis-related Organ Failure Assessment; UTI: Unidade de 

Terapia Intensiva; VM: Ventilação Mecânica; IMC: Índice de massa corpórea. 
a Valores expressos como media ± Desvio Padrão (DP)  
b Valores expressos como números (Porcentagem) 
c Valores expressos como mediana (Intervalo interquartil) 

 

5.3. Dados metabólicos 

 

Os resultados das variáveis metabólicas estão descritos na Tabela 3. Pacientes com 

choque séptico (< 72 h) e em sepse e choque séptico (>72h) não apresentaram diferenças 

significativas quando os valores do consumo de oxigênio, gasto energético, produção de gás 

carbônico e quociente respiratório foram comparados intragrupo, ou seja, entre os protocolos 

de repouso, intervenção e controle. Com exceção dos valores do quociente respiratório em 
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pacientes com choque séptico (<72h), onde uma diferença estatística, porém não clinica foi 

encontrada quando comparado o repouso com a intervenção (0,70±0,05; 0,68±0,05, p<0,005). 

Quando a comparação intergrupo foi realizada, ou seja, comparação dos valores obtidos 

dos pacientes em choque séptico <72h com os valores dos pacientes em sepse e choque séptico 

>72 horas, valores significativamente maiores, do consumo de oxigênio e do gasto energético, 

e em todos os protocolos (repouso, intervenção e controle), foram observados nos pacientes 

com o diagnóstico na fase aguda. Em relação ao quociente respiratório, um queda dos valores 

foi observada nos pacientes em choque séptico na fase aguda (Tabela 3).  

 

Tabela 3. Dados metabólicos durantes os protocolos. 

Dados metabólicos Sepse e choque 

séptico (>72h) 

n=21 

Choque séptico 

(<72h) 

n = 16 

*VO2(mL/kg/min) repouso 186,59 ± 46,10 224,22 ± 53,09 

*VO2(mL/kg/min) intervenção 183,64 ± 41,39 226,20 ± 49,64 

*VO2(mL/kg/min) controle 188,97 ± 44,88 226,79 ± 58,25 

*GE (kcal/day) repouso 1265,66 ± 282,00 1482,85 ± 357,39 

*GE (kcal/day) intervenção  1243,58 ± 249,94 1488,58 ± 346,12 

*GE (kcal/day) controle 1274,95 ± 278,71 1492,43 ± 398,15 

VCO2 (mL/kg/min) repouso 149,88 ± 25,78 155,78 ± 41,59 

VCO2 (mL/kg/min) intervenção 144,97 ± 21,37 152,61 ± 45,10 

VCO2 (mL/kg/min) controle 148,10 ± 27,44 153,86 ± 48,86 

*†QR repouso 0,82±0,15 0,70±0,05 

*QR intervenção 0,82±0,15 0,68±0,05 

*QR controle  0,80±0,15 0,68±0,06 

 

VO2- Consumo de Oxigênio, GE- Gasto energético; VCO2-Produção de gás carbônico; QR: Quociente 

respiratório.( Valores expressos em média e DP). 

*p<0,005 comparação entre pacientes com sepse e choque séptico >72h com choque séptico<72h. 
†p<0,005 comparação entre QR repouso e intervenção em choque séptico <72 hours. 

 

Dados do consumo de oxigênio, gasto energético, produção de gás carbônico e 

quociente respiratório, nos protocolos repouso, intervenção e controle, em ambos os perfis de 

pacientes, choque séptico <72 h e sepse e choque séptico >72, estão ilustrados na figura 9, 10, 

11 e 12 respectivamente.  
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Figura 9. Comparação do consumo de oxigênio entre os protocolos (p>0,05) e comparação entre pacientes em 

choque séptico menor que 72 horas e pacientes em sepse e choque séptico maior que 72 horas (p<0,05). 

 

 

Figura 10. Comparação do gasto energético entre os protocolos (p>0,05) e comparação entre pacientes 

em choque séptico menor que 72 horas e pacientes em sepse e choque séptico maior que 72 horas (p<0,05). 
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Figura 11. Comparação da produção do gás carbônico entre os protocolos (p>0,05) e comparação entre pacientes 

em choque séptico menor que 72 horas e pacientes em sepse e choque séptico maior que 72 horas (p<0,05). 

 

 

Figura 12.  Comparação do quociente respiratório entre os protocolos repouso e intervenção (p<0,05) e 

comparação entre pacientes em choque séptico menor que 72 horas e pacientes em sepse e choque séptico maior 

que 72 horas (p<0,05). 
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5.4. Dados fisiológicos 

 

Dados fisiológicos dos pacientes estão descritos na tabela 4. Nenhuma diferença 

significante foi encontrada durante a comparação intragrupo das variáveis fisiológicas entre os 

protocolos repouso, intervenção e controle, para todos os pacientes, i.e., choque séptico e 

séptico, fase aguda e tardia. Já em relação a comparação intergrupo, nenhuma diferença entre 

os protocolos foi observada em relação às variáveis fisiológicas, com exceção a pressão arterial 

média, a qual foi significantemente menor no grupo choque séptico nas primeiras 72 horas do 

diagnóstico.   

 

Tabela 4. Dados fisiológicos durante os protocolos. 

Sinais vitais Sepse e choque 

séptico (>72h) 

n=21 

Choque séptico 

(<72h) 

n = 16 

*PAM(mmHg) repouso 84,09 ± 12,76 75,4375 ± 9,15 

*PAM(mmHg) intervenção 84,95 ± 13,39 76,06± 10,52 

*PAM(mmHg) controle 83,7619 ± 13,61 75,1875 ± 9,50 

FC (bpm) repouso 88,24 ± 11,48 88,24 ± 19,82 

FC (bpm) intervenção  90,95 ± 14,73 84,81 ± 18,79 

FC (bpm) controle 89,90 ± 13,18 87,19 ± 20,27 

VM (L/min) repouso 8,47 ± 1,98 9,68 ± 2,92  

VM (L/min) intervenção 8,34 ± 1,99 9,42 ± 2,75 

VM (L/min) controle 8,16 ± 2,04 9,79 ± 2,84 

SpO2 repouso 96,57 ± 2,13 96,37 ± 1,89 

SpO2 intervenção 96,90 ± 1,99 96,68 ± 1,85 

SpO2 controle  97,23 ± 2,36 96,62 ± 1,78 

 

PAM- Pressão Arterial Média; FC- Frequência Cardíaca; VM- Volume Minuto; SpO2- Saturação periférica de 

Oxigênio. 

*p<0,005 comparação entre pacientes com sepse e choque séptico >72h com choque séptico<72h. 

 

 

5.5. Dados das células progenitoras endoteliais 

 

Não foi possível quantificar suficientemente estas células pela citometria de fluxo 

(Apêndice 2), mesmo sendo analisadas em dois laboratórios de renome, laboratório de 

Imunoparasitologia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto-Universidade de São Paulo, 
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coordenado pelo prof. Dr. João Santana da Silva e laboratório do hemocentro de Ribeirão Preto, 

coordenado pelo prof. Dr. Dimas Covas. 

A quantidade de células mensurada não foi considerada válida para análise, sendo 

considerada apenas um artefato durante a citometria de fluxo.  
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6. DISCUSSÃO 

 

O principal achado deste estudo foi que as variáveis metabólicas e fisiológicas não 

sofreram alterações perante o estímulo elétrico neuromuscular nas fases aguda do choque 

séptico e tardia da sepse e choque séptico. Este resultado foi de acordo com o esperado e o 

desejável, principalmente para os pacientes em choque séptico na fase aguda da doença. Nesta 

fase da doença a demanda metabólica é maior, e exercícios ativos e/ou fora do leito, podem não 

indicados. Porém, a mobilização deve ser iniciada o mais precocemente possível para evitar 

complicações relacionadas ao imobilismo no leito. No entanto, ela deve ser realizada com 

segurança e prescrita individualmente.  

Para estudar a segurança de uma intervenção são necessárias diferentes avaliações, ou 

seja, metabólica, hemodinâmica, ventilatória, inflamatória, tecidual e muscular. No presente 

estudo, foi possível colaborar com uma parte desta extensa investigação. Foi demonstrado que 

nenhuma alteração fisiológica ocorreu e que o custo metabólico quando a estimulação elétrica 

foi realizada foi nulo, o que indica uma segurança metabólica e fisiológica em pacientes com 

uma alta demanda metabólica, que é o caso dos pacientes avaliados em choque séptico na fase 

aguda. Até o presente momento, desconhecemos a existência de algum estudo no qual variáveis 

metabólicas foram avaliadas em pacientes estimulados eletricamente em choque séptico, 

principalmente na fase aguda.  

A quantificação do custo metabólico durante a mobilização precoce também foi objetivo 

de outros pesquisadores, Hickmann et al. em 2014, e Collings e Cusack em 2015.  Resultados 

semelhantes a este estudo foram encontrados. A taxa metabólica também não foi alterada 

perante os exercícios realizados passivamente. Diferente de quando era realizado ativamente, 

ou seja, um aumento da demanda metabólica foi atingido para estes exercícios. Porém, nenhum 

dos autores utilizaram a estimulação elétrica durante a reabilitação, os exercícios não foram 

estabelecidos precocemente (dentro das 72 horas da admissão) e apenas o primeiro estudo inclui 

pacientes em sepse e choque séptico, totalizado 66% dos pacientes estudados. Porém, destes 

66% não foi relatado a porcentagem isolada de pacientes com choque séptico.  Já Norremberg 

et al. em 1999, encontraram resultados opostos ao presente estudo. O consumo de oxigênio 

aumentou significativamente quando realizado mobilização passiva em membros inferiores. No 

entanto, nenhum paciente em choque séptico foi avaliado (Norremberg et al., 1999). Camargo 

Pires-Neto et al. também utilizaram a calorimetria indireta como um dos métodos de avaliação 
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em seu estudo, porém apenas 3 pacientes conseguiram ser efetivamente avaliados, o restante 

dos pacientes não foi avaliado por questões técnicas (CAMARGO PIRES-NETO et al. 2013).   

Pouco se sabe sobre os efeitos da estimulação elétrica nas primeiras 72 horas do 

diagnóstico de choque séptico. Um grupo dinamarquês investigou os efeitos da estimulação 

elétrica sobre o trofismo muscular em pacientes com choque séptico agudo e encontrou uma 

diminuição significativa no volume do quadríceps já na primeira semana após a admissão. Esta 

perda de massa muscular não foi contrabalançada pela estimulação elétrica. No entanto, vale 

dizer que a estimulação foi realizada em apenas um membro do corpo e em apenas oito homens 

(POULSEN et al. 2011).  

Hickmann et al. em 2018, avaliaram os efeitos do ciclo ergômetro e mobilização 

passiva, durante as primeiras 72 horas do diagnóstico de choque séptico. Tendo em vista as 

anormalidades eletrofisiológicas que ocorrem durante este período, os autores optaram por 

avaliar tanto a biópsia muscular quanto a área seccional transversa perante sessões de 

mobilizações manuais e passivas e ativas com o ciclo ergômetro realizadas em 21 pacientes. Os 

resultados das biópsias demonstraram uma redução do catabolismo em pacientes que realizaram 

o ciclo ergômetro, porém sem diferenças entre os grupos passivo e ciclo ergômetro. Em relação 

área seccional transversa, os autores demonstraram uma preservação significativa no grupo 

ciclo ergômetro e concluíram que a mobilização destes pacientes graves é segura e também 

preserva a massa muscular (HICKAMNN et al., 2018). 

No presente estudo, não foi observado uma alteração das variáveis metabólicas e 

fisiológicas durante os protocolos (intervenção e controle). Este resultado pode ter sido obtido 

devido ao pequeno grupo muscular estimulado, o gastrocnêmico. O quadríceps foi a 

musculatura escolhida por grande parte dos estudos (DIRKS et al., 2015; MEDRINAL et al., 

2018, SEGERS et al. 2021) e poucos estimularam membro inferior e superior (RODRIGUEZ 

et al., 2012; NAKANISHI et al., 2020). Talvez, se um grupo muscular maior tivesse sido 

recrutado, poderia ter resultado em uma maior demanda metabólica. No estudo de Medrinal et 

al, foram comparadas 4 intervenções diferentes (Mobilização passiva, ciclo ergômetro passivo, 

estimulação elétrica neuromuscular e a combinação de estimulação elétrica com ciclo 

ergômetro), e a musculatura estudada foi o quadríceps. A associação das duas técnicas, mesmo 

que realizadas passivamente, permitiu o recrutamento de toda musculatura dos membros 

inferiores e resultou em um aumento do débito cardíaco (MEDRINAL et al., 2018). Gerovasili 

et al. estimularam vasto lateral e medial e o musculo fibular longo em pacientes críticos e houve 

um aumento tanto da frequência cardíaca quanto da pressão arterial (GEROVASILI et al, 2009). 

No entanto, não era o intuito do presente estudo provocar o aumento das varáveis fisiológicas 
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e metabólicas, e sim mobilizar, seguramente, os pacientes mais graves, como os que ainda estão 

na fase aguda do choque séptico, sem causar demandas adicionais, ou seja, aumento do 

consumo de oxigênio, do gasto energético.  

Porém, em uma fase mais tardia, após as 72 horas, com pacientes menos graves, como 

na sepse, pode ser necessário exercícios com exigência metabólica e fisiológica maior. Neste 

estudo, os pacientes da fase aguda foram considerados os mais graves, visto pelo alto escore do 

SAPS 3 de 75 e do SOFA de 11, do dia da internação. Quando comparado a outros estudos, a 

população estudada também foi considerada mais grave. Outros estudos reportaram uma média 

de SOFA que variou de 6 a 10 (GEROVASILI et al., 2009; ROUTSI et al., 2010; RODRIGUEZ 

et al., 2012; ANGELOPOULOS et al. 2013; KHO et al., 2015). Sendo que o estudo que obteve 

o maior escore, de 10, avaliou dezesseis pacientes, sendo que todos estavam em sepse e eram 

mais velhos, mediana de idade de 72 anos (RODRIGUEZ et al., 2012). 

Essa escassez de estudos de intervenção fisioterapêutica com apenas pacientes em 

choque séptico pode ser explicada pela própria gravidade destes pacientes. Fato este, pode 

reduzir a elegibilidade destes pacientes em uma pesquisa de mobilização precoce. A dificuldade 

de elegibilidade dos pacientes devido a gravidade, também foi observada neste estudo. Durante 

o período de novembro de 2018 a janeiro de 2020, foram incluídos 16 pacientes em choque 

séptico (<72h) e 21 pacientes em sepse e choque séptico (>72h). Estes baixos números podem 

ser justificados devido a uma alta mortalidade na UTI onde foi realizado o estudo, em média de 

53 a 55%, em pacientes em ventilação mecânica (LAGO et al., 2017; MENEGUETI et al., 

2019).  No caso dos pacientes avaliados neste estudo, como os casos mais graves não foram 

incluídos, a mortalidade na UTI foi de 23% nos pacientes em sepse e choque séptico fase tardia 

e 38% nos pacientes em choque séptico na fase aguda. Estes valores são considerados altos, 

quando comparado a outros estudos com estimulação elétrica, nos quais a mortalidade variou 

entre 11 a 18% (ABU-KHABER et al., 2013; KHO et al., 2015; FOSSAT et al., 2018).  

No presente estudo, apesar dos pacientes estarem em choque séptico, eles tinham que 

apresentar estabilidade hemodinâmica. Esta estabilidade era garantida tanto por volume hídrico, 

quanto pela droga vasoativa. Além disso, para garantir a segurança da intervenção, escolheu-se 

um ponto de corte, em relação à quantidade de droga vasoativa, para que estes pacientes 

pudessem ser incluídos no estudo com segurança. Outro fator que impede a inclusão destes 

pacientes foi o uso de bloqueadores neuromuscular, muitas vezes utilizado nos primeiros dias 

de internação. Este fator foi responsável pela exclusão de nove pacientes no presente estudo. 

Além dos estudos citados acima com pacientes em choque séptico, uma revisão 

sistemática com estudos com estimulação elétrica, pontuou a quantidade de pacientes em 
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choque séptico e sépticos incluídos na revisão. A prevalência de choque séptico e sepse, nos 

estudos citados, variou de 11 a 69% nos estudos. No maior estudo com estimulação elétrica 

foram avaliados 312 pacientes, sendo que destes, apenas 37% eram sépticos e 26% em choque 

séptico (FOSSAT et al., 2018). Em relação aos demais estudos incluídos nesta revisão, os 

autores não reportaram a prevalência especifica para pacientes com choque séptico ou sepse. 

Em relação aos pacientes sépticos, dois estudos com estimulação elétrica reportaram 

resultados benéficos. O primeiro avaliou dezesseis pacientes sépticos que receberam a 

estimulação elétrica, em apenas um hemicorpo (membro superior e um membro inferior). 

Quando comparado ao membro não estimulado, uma maior força muscular foi pontuada no 

membro estimulado (RODRIGUEZ et al., 2012). Já o segundo estudo com pacientes sépticos, 

foi demonstrado um amento das células progenitoras endoteliais durante a estimulação. Estas 

células estão relacionadas a um reparo endotelial durante a sepse (STEFANOU et al., 2016).   

Embora não tenha sido o objetivo do presente estudo avaliar força muscular, é 

interessante expor que a literatura atual vem demonstrado controvérsias nos resultados dos 

estudos com estimulação elétrica neuromuscular. O maior estudo sobre o assunto demonstrou 

que não há diferença entre realizar estimulação elétrica e realizar um protocolo de mobilização 

padrão descrito por Schweickert et al. Porém, ambas as técnicas obtiveram no momento da alta, 

valores acima do que a literatura caracteriza fraqueza muscular adquirida na UTI, ou seja, acima 

de 48, portanto, os pacientes tiveram alta da UTI sem fraqueza (SCHWEICKERT et al., 2009; 

FOSSAT et al., 2018).  Já Routsi et al., encontraram um aumento significativo da força 

muscular quando comparado aos cuidados usuais (ROUTSI et al., 2010). Revisões sistemáticas 

também pontuam divergências entre os estudos, porém concordam em dizer que mais estudos 

que avaliem segura, eficácia e variáveis de treinamento devem ser conduzidos (PARRY et al., 

2013 e ZAYED et al., 2020).  

Contudo, é valido dizer que a força muscular é apenas uma das inúmeras variáveis que 

devem ser avaliadas nos pacientes críticos, a indicação ideal para a realização da estimulação 

elétrica e o melhor momento (agudo ou crônico) também devem ser pontuados. A mobilização 

precoce em geral é capaz de promover a recuperação de doenças críticas, não apenas 

melhorando a força muscular, mas também é capaz de reduzir a limitação de atividade, 

aumentar dias que os pacientes permanecem vivos e fora do hospital a médio e longo prazo, 

diminuir a duração de delirium e dias em ventilação mecânica (SCHWEICKERT et al., 2009; 

KRESS e HALL, 2014; TIPPING et al., 2017).  

Outro resultado importante do presente estudo foi a demonstração da diferença 

metabólica de acordo com a fase da doença. Os pacientes em choque séptico nas primeiras 72 
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horas do diagnóstico apresentaram valores maiores tanto do consumo de oxigênio como no 

gasto energético, quando comparado aos valores da fase tardia. Este resultado é consistente com 

a fase flow descrita por Cuthbertson em 1942, a qual é caracterizada por um aumento da taxa 

metabólica no período de 3 a 10 dias do diagnóstico de choque traumático. Este aumento na 

demanda metabólica é posteriormente procedido por um declínio gradual destas variáveis 

metabólicas. Assim como o consumo de oxigênio, a produção de gás carbônico também foi 

maior nos pacientes em fase aguda, porém sem diferença estatística significativa. Este aumento 

é esperado, e condiz com o estudo de Israfilov e Kir que também observaram um aumento das 

variáveis na fase aguda do choque séptico (ISRAFILOV e KIR, 2020).  

Esta diferença encontrada entre a fase aguda e tardia é crucial durante a indicação e 

prescrição dos exercícios para os pacientes críticos.  De acordo com os resultados, os pacientes 

na fase aguda apresentaram uma pressão arterial média menor do que os pacientes na fase tardia 

do choque e sepse. Estes valores também eram esperados devido a fisiologia do choque séptico, 

onde uma hipotensão ocorre e há a necessidade de vasopressores. O consumo de oxigênio na 

fase aguda foi maior e provavelmente o débito cardíaco também se elevou, quando explicado 

pelo princípio de Fick. De acordo com este princípio, o débito cardíaco é obtido pelo consumo 

de oxigênio divido pela diferença arteriovenosa do conteúdo de oxigênio (Debito cardíaco = 

Consumo de oxigênio/ Diferença arteriovenosa de oxigênio). O débito cardíaco em pacientes 

sépticos, obtido pelo consumo de oxigênio pela calorimetria indireta, tem uma boa correlação 

com o método invasivo do Swan-Ganz (AUXILIADORA-MARTINS et al., 2008).  

Durante a fase aguda do choque séptico, ocorre um estado hiperdinâmico caracterizado 

por taquicardia, aumento do débito cardíaco, e redução da resistência vascular periférica. Estas 

mudanças cardiovasculares interferem com o prognóstico destes pacientes. Foi reportado na 

literatura que a normalização do débito cardíaco durantes as primeiras 48 horas está 

correlacionado com uma maior sobrevida dos pacientes (SHOEMAKER e CZER, 1979). 

Medrinal et al. demonstraram que a estimulação elétrica associada ao ciclo ergômetro aumenta 

o débito cardíaco em pacientes críticos em geral (MEDRINAL et al., 2018). Sendo assim, de 

acordo com os resultados do nosso estudo e de acordo com o princípio de Fick, esta intervenção 

não seria indicada nas primeiras 72 horas do choque séptico. O objetivo da fisioterapia, nas 

primeiras horas do choque, não seria promover exercícios que aumentem o débito cardíaco e o 

consumo de oxigênio, e sim exercícios que promova uma melhora da circulação, uma ativação 

muscular, porém sem causar impacto metabólico significante.  

A relação entre a produção do gás carbônico e o consumo de oxigênio (VCO2/VO2), 

conhecida como quociente respiratório, é uma variável que pode ser utilizada para verificar a 
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acurácia das medidas da calorimetria indireta. No presente estudo, a média destes valores foi 

entre 0,68 a 0,82, conferindo a confiabilidade das medidas. Para a obtenção de valores precisos, 

além do conhecimento técnico e da experiência prévia dos autores com calorimetria 

(AUXILIADORA-MARTINS et al., 2011; LAGO et al., 2015; PICOLO et al., 2016), alguns 

critérios recomendados foram seguidos, como a checagem de vazamentos dos gases respirados, 

a calibração, a exclusão de pacientes com drenos e fístulas, com frações inspiradas de oxigênio 

maior que 60% e da PEEP maior que 20 cmH2O. Apesar desta variável ter apresentado uma 

diferença estatística significativa, quando comparado os valores ente o repouso e a intervenção, 

nos pacientes em choque séptico (< 72 horas), este valor não tem significância clínica.   

 

6.1. Limitações 

 

As limitações relacionadas a este estudo podem estar ligadas ao planejamento de coleta 

das células progenitoras endoteliais também foi outra limitação, visto que o cálculo amostral 

inicialmente foi baseado na contagem destas células, e o tempo dispendido entre a chegada dos 

insumos e em tentativas de análise das células, foi de aproximadamente de 1 ano e meio. Vale 

a pena ressaltar que para esta análise tivemos a colaboração de participantes de dois laboratórios 

renomeados da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Sendo assim, um novo 

cálculo amostral foi realizado, baseado no consumo de oxigênio, onde foi estimado pelo menos 

10 pacientes necessários para a análise.  

A dificuldade de elegibilidade de pacientes em choque séptico estáveis, com dosagem 

de droga vasoativa ideal para inclusão e sem bloqueador neuromuscular nas primeiras 72 horas 

do choque séptico também foi limitação enfrentada durante o estudo. 

Outra limitação foi o encerramento precoce das coletas devido á pandemia. O hospital 

e mais especificamente a UTI onde foi realizada as coletas enfrentaram mudanças que 

impossibilitaram a continuidade das coletas.  

 

6.2. Pontos fortes 

 

Este estudo é o primeiro que avalia os efeitos metabólicos da estimulação elétrica em 

dois perfis de pacientes, i.e., em choque séptico na fase aguda e sepse e choque séptico na fase 

crônica. A partir dos resultados deste trabalho, foi possível realizar uma contribuição em relação 
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a segurança, ao melhor momento de aplicação e quanto aos efeitos metabólicos e fisiológicos 

da estimulação.  

Outra contribuição importante foi relacionada a melhor compreensão dos efeitos 

metabólicos do choque séptico e sepse tanto na fase aguda quanto tardia para profissionais da 

saúde em geral.  

 

6.3. Recomendações 

 

Há ainda a necessidade de estudos adicionais que avaliem além da força muscular, a 

preservação de massa, funcionalidade e o catabolismo proteico durante a fase aguda do choque 

séptico. Porém é necessário também estudar diferentes perfis de pacientes separadamente. A 

maioria dos estudos descritos na literatura, estudam pacientes em estado crítico em geral e 

agrupam diferentes pacientes no mesmo grupo, dificultando a uma avaliação mais precisa de 

acordo com a doença e gravidade do caso.  

Outro ponto que exige conhecimento é a indicação da estimulação elétrica. Estudos 

prévios indicam a estimulação elétrica para todos os pacientes em geral. Porem sabe-se que é 

uma intervenção que poderia ser indicada apenas para pacientes que não podem colaborar com 

a fisioterapia, seja por sedação, pela gravidade da doença ou por uma fraqueza muscular grave. 

Os pacientes aptos a realizar mobilizações ativa, devem ser incentivados precocemente e nestes 

casos não haveria mais a indicação de estimulação elétrica, e sim a indicação de um protocolo 

progressivo, ativo e baseado na avaliação individual. 

 

6.4. Implicações para a prática 

 

Baseado neste estudo, é possível recomendar seguramente, do ponto de vista metabólico 

e fisiológico, a estimulação elétrica em pacientes em choque séptico e sepse, mesmo em uma 

fase mais grave, ou seja, nas primeiras 72 horas do choque, desde que obedecidos os critérios 

de segurança, estabelecidos nos critérios de inclusão e exclusão na metodologia deste estudo.   

Este estudo também fornece informações que podem ser úteis durante a avaliação 

realizada pelo fisioterapeuta à beira leito, i.e., o conhecimento das alterações metabólicas e 

fisiológicas que ocorrem na fase aguda e tardia do choque séptico e sepse. A partir destas 

informações, o fisioterapeuta poderá ser capaz de indicar ou contraindicar a estimulação elétrica 

a depender dos perfis dos pacientes e dos momentos da doença. Contribuindo assim para uma 
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o estabelecimento de condutas fisioterapêuticas baseadas em avaliações individuais para cada 

tipo de paciente e estar consciente que a mesma conduta pode não ser o melhor para todos os 

pacientes. 
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7. CONCLUSÃO 

 

Na fase aguda do choque séptico muitos pacientes não estão aptos a realizarem uma 

mobilização precoce ativa, devido a própria gravidade da doença, sedação ou por fraqueza 

muscular grave. Nesta fase os pacientes apresentam uma alta demanda metabólica basal quando 

comparado com a fase tardia da doença. Porém, como não houve alterações das variáveis 

metabólicas e fisiológicas quando a estimulação elétrica neuromuscular foi realizada tanto 

precocemente quanto tardiamente, pode-se considerar que esta intervenção fisioterapêutica é 

segura.  
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