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RESUMO
Objetivo: Analisar a influência da utilização de estimulação diafragmática elétrica transcutânea (EDET) sobre
os parâmetros ventilométricos. Métodos: Ensaio clínico randomizado, longitudinal, prospectivo, quantitativo,
de centro único, realizado na Unidade de Terapia Intensiva da Fundação Hospital das Clínicas Gaspar Vianna,
em Belém do Pará. Um pesquisador cego randomizou 18 voluntários em grupo controle (GC) e grupo
eletroestimulação (GE). Todos foram submetidos às sessões de Fisioterapia de rotina do hospital, porém apenas
para o GE foi acrescido o protocolo de estimulação diafragmática elétrica transcutânea. Para o procedimento
de EDET, onde utilizou-se a FES sincronizada. A avaliação ventilométrica, foi realizada durante a avaliação
inicial e/ou ao final de cada atendimento. Resultados: Obteve-se uma amostra de nove pacientes. O grupo
experimental contou com 5 indivíduos, onde 60% eram do sexo masculino e 40% do sexo feminino. Já o grupo
controle contou com 4 indivíduos, sendo 25% do sexo masculino e 75% do sexo feminino. Realizada análise
descritiva e inferencial dos valores referentes às variáveis de volume corrente e volume minuto antes e após
aplicação da EDET verificou-se um aumento expressivo destes valores, com p=0,04 e 0,03 respectivamente
(considerando-se p<0,05). Dessa forma, evidenciou-se significância dos resultados entre o grupo experimental.
Conclusão: O presente estudo ratifica a influência da EDET sobre os valores de volume corrente e minuto de
cada paciente e em relação ao grupo que utilizou o recurso.
Palavras-chave: Respiração; Diafragma; Respiração artificial; Cuidados Críticos; Fisioterapia; Terapia por
estimulação elétrica.
ABSTRACT
Objective: To analyze the influence of the use of transcutaneous electrical diaphragmatic stimulation (EDET)
on the ventilatory parameters. Methods: Randomised Clinical Trial, longitudinal, prospective, quantitative,
single center, performed at the Intensive Care Unit of the Fundação Hospital das Clínicas Gaspar Vianna,
in Belém do Pará. One blind investigator randomized 18 volunteers in the control group (CG) and the group
electrical stimulation (EG). All patients underwent routine Physiotherapy sessions at the hospital, but only for
the GE was added the transcutaneous electrical diaphragmatic pacing protocol. For the EDET procedure,
where the synchronized FES was used. The ventilatory evaluation was performed during the initial assessment
and / or at the end of each care. Results: A sample of nine patients was obtained. The experimental group
consisted of 5 individuals, where 60% were male and 40% female. The control group had 4 individuals, 25%
male and 75% female. A descriptive and inferential analysis of the values related to the variables of tidal volume
and minute volume before and after EDET application showed an expressive increase of these values, with
p = 0.04 and 0.03 respectively (considering p <0, 05). In this way, the significance of the results among the
experimental group was evidenced. Conclusion: The present study confirms the influence of EDET on the
tidal volume and minute values of each patient and in relation to the group that used the resource.
Key words: Breathing; Diaphragm; Artificial respiration; Critical Care; Physiotherapy; Therapy by electrical
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INTRODUÇÃO

promissoras em patologias que por algum fator
fisiológico comprometem o trabalho e força do

Procedimento

nas

diafragma, como em situações de lesão nervosa,

unidades de terapia intensiva (UTI’s), a

doenças neurológicas, doenças pulmonares

ventilação mecânica (VM) é responsável por

obstrutivas

auxiliar a função pulmonar do paciente(1).

diafragmáticas pós-cirurgias toraco-abdominais

Cerca de 33% a 46% dos pacientes das UTI’s

ou em tetraplegia. Além disso, pode promover

necessitam de suporte ventilatório durante

diminuição no tempo do desmame em casos

sua internação diante da necessidade clínica,

de VM prolongada, principal motivo de atrofia

entretanto prolongar o uso acarreta altos custos

muscular por desuso(6).

hospitalares e complicações clínicas(2).

Utilizada na prática hospitalar, a estimulação

Os

prejuízos

muito

utilizado

determinados

crônicas

(DPOC),

disfunções

pela

elétrica funcional (FES) é uma das principais

permanência prolongada nas UTI’s e em

correntes empregadas para realizar a estimulação

ventilação mecânica podem potencialmente

diafragmática, esta forma de tratamento utiliza-

agravar o curso clínico da doença de base.

se de uma corrente elétrica de baixa frequência

Várias limitações e disfunções de órgãos e

para provocar a contração de músculos

sistemas surgem com a inatividade prolongada.

enfraquecidos. Portanto, é um método auxiliar

No sistema muscular, por exemplo, reduz o

para a manutenção e/ou aumento atividade

potencial e a eficácia para realização de exercícios,

muscular respiratória(7).

no sistema respiratório, pode diminuir volumes,
capacidades e a complacência pulmonar(3).

A EDET possui efeitos sobre os
parâmetros

ventilatórios,

dependendo

do

Por meio da Fisioterapia Respiratória

modelo de aparelho, parâmetros de corrente

busca-se intervir diante da presença de

elétrica e protocolo adotado pelo fisioterapeuta.

secreções traqueobrônquicas, da hipoventilação

Sendo assim, verifica-se que a aplicação deste

pulmonar, fraqueza muscular respiratória, afim

recurso mostra-se como uma alternativa

de aperfeiçoar a troca gasosa e a capacidade

terapêutica para a recuperação das condições

funcional(4). Um dos recursos da Fisioterapia

clínicas de fraqueza muscular respiratória e

que pode contribuir sobre a função pulmonar é

alteração de capacidades e volumes respiratórios

a estimulação diafragmática elétrica transcutânea

(8).

(EDET), pois melhora a condição muscular

Portanto, o estudo tem como finalidade

respiratória, favorecendo a resistência, força e

analisar a influência da utilização de estimulação

variáveis ventilométricas(5).

diafragmática

A EDET disponibiliza perspectivas

elétrica

transcutânea

sobre

os parâmetros ventilométricos, observando
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os valores destas variáveis nas fases pré e pós-

de avaliação fisioterapêutica inicial na UTI e coleta

intervenções com a EDET, comparar os valores pós-

de dados nos prontuários, onde buscou-se dados

intervenção obtidos pelos pacientes que utilizaram o

a cerca da anamnese e exame físico a fim de obter

recurso com os valores do grupo controle.

conhecimento relacionado ao quadro geral de cada
paciente. Além disso, no início de cada sessão foi
realizada uma reavaliação do indivíduo, para observar

		MÉTODOS

o seu estado geral.
Trata-se de um ensaio clínico, longitudinal,

O cálculo amostral foi realizado por meio

único,

do aplicativo GraphPad StatMate, versão 1.01, com

randomizado realizado na Unidade de Terapia

significância de 5% e um poder de teste de 80%,

Intensiva da Fundação Hospital das Clínicas Gaspar

utilizando como referência o número de casos

Vianna (FHCGV), em Belém do Pará, no período de

encontrados na literatura, sendo determinado 20

agosto a novembro de 2016, após a aprovação dos

voluntários para o estudo.

prospectivo,

quantitativo,

de

centro

Comitês de Ética e Pesquisa do referido hospital e da

Os voluntários foram randomizados por um

Universidade do Estado do Pará (UEPA) (parecer:

pesquisador cego em grupo controle (GC) e grupo

1.614.942), e respeitando as normas de pesquisas

eletroestimulação (GE). O GC realizou o protocolo

envolvendo seres humanos (Res. CNS 466/12)

desenvolvido no hospital, que contém exercícios

do Conselho Nacional de Saúde. A autorização

respiratórios, com manobra de higiene brônquica

dos familiares dos pacientes do estudo se deu

e manobras de reexpansão pulmonar, além de

pela assinatura do termo de consentimento livre e

cinesioterapia. O GE realizou além do protocolo

esclarecido (TCLE).

proposto pelo hospital a eletroestimulação. O

Critérios de inclusão adotados: Indivíduos

protocolo terapêutico contou com 10 sessões de

de ambos os sexos com idade igual ou superior

Fisioterapia individualizadas sendo 2 vezes por dia

a 25 anos até 75 anos; não sedados; com drive

(manhã e tarde) por 5 dias consecutivos.

respiratório, em ventilação mecânica invasiva;

Na Tabela 1 apresentam-se as principais

traqueostomizados; hemodinamicamente estáveis

condutas Fisioterapêuticas aplicadas pela equipe

(pressão arterial, frequência cardíaca, frequência

de Fisioterapia nos pacientes que participaram da

respiratória e saturação periférica de oxigênio);

pesquisa, ou seja, em ambos os grupos. As condutas

doenças neuromusculares; e assinatura do TCLE.

referidas não eram obrigatoriamente realizadas

Como critérios de exclusão: lesão cutânea ou

diariamente, eram selecionadas e aplicadas de acordo

excesso de pêlos na área de intervenção terapêutica

com a necessidade de cada paciente.

com EDET; pacientes entubados, não cooperativos.
Todos os pacientes passaram por um protocolo
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de Geddes (10).
Para o procedimento de EDET, os
pacientes foram posicionados em decúbito

Para a colocação dos eletrodos, a pele

dorsal (cama elevada à 45º), cabeça centralizada,

foi previamente higienizada com álcool 70%,

sem utilização de travesseiro e com os

onde com uma fita micropore 3M® 4 eletrodos

membros superiores e inferiores estendidos

de silicone-carbono de 5cm de largura x 7

ao longo do corpo. Como modo de estimulo

cm de altura foram fixados com gel condutor

utilizou-se

funcional

incolor entre as superfícies, paralelos ao sentido

(FES) sincronizada, aparelho Orion TENS II

das fibras do músculo diafragma. Sendo assim,

(Orion®), com: frequência da corrente (F) em

foram posicionados dois eletrodos em cada lado

30 Hz; largura de pulso (T) de 0,1 ms; tempo

do tórax, um par na região paraxifóidea direita

de subida (Rise) de 1s; tempo da contração

(3º espaço intercostal – (EIC)) e linha axilar

muscular (On time) de 1 s; tempo de descida

média direita (7º EIC) e outro par na região

(Decay) de 1s e tempo de relaxamento muscular

paraxifóidea esquerda (3º EIC) e linha axilar

(Off time) de 1 s, e intensidade de 40 mA,

média esquerda (7º EIC), locais dos pontos

causando sensação confortável aos pacientes,

motores do músculo diafragma.

estimulação

elétrica

com duração de 20 minutos, baseado no estudo
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do protocolo. Ressalta-se que todas as medidas
A avaliação ventilométrica, foi realizada
durante a avaliação inicial e/ou ao final de cada

de

biossegurança

foram

cuidadosamente

garantidas.

atendimento, para tal utilizou-se o ventilômetro
de Wright®, permitindo aferir o volume minuto

Os

dados

foram

analisados

pelo

(V’), a frequência respiratória (FR) e o volume

software SPSS, 13.0 utilizando-se teste t de

corrente (VC) calculado por meio da fórmula:

Student para verificar se os grupos partiram

V’=FR x VC, com a atenção pra descontar o

de um mesmo ponto de análise, além do teste

espaço morto do circuito filtro-traquéia (25

de Shapiro- Wilk, o que caracterizou os dados

ml por incursão respiratória). As técnicas de

como não paramétricos. As variáveis numéricas

mensuração foram repetidas 3 vezes, com

e categóricas dos grupos foram analisadas

intervalo de repouso de 2 minutos entre cada,

descritivamente. O teste de Mann-Whitney

sendo considerado o maior valor para o estudo.

foi utilizado para análise das variáveis entre
os grupos controle e experimental, já o teste

Para esta aferição, o ventilômetro foi

de Wilcoxon para avaliar as variáveis somente

conectado ao filtro com traqueia extensível (15

do grupo experimental. Valores de p<0,05

cm) estando diretamente acoplada a cânula de

foram considerados como estatisticamente

traqueostomia. O paciente permaneceu por no

significantes.

máximo 1 minuto fora da ventilação mecânica,
RESULTADOS

com clipe nasal para assim aferir o volume
minuto de maneira espontânea.

O estudo contou com uma amostra
Durante a realização de todos os

de dezoito (n=18) pacientes sob ventilação

procedimentos, no caso de instabilidade

mecânica internados na Unidade de Terapia

hemodinâmica

saturação

Intensiva, dos quais sete (n=7) foram excluídos

periférica de oxigênio (SpO2) para valores

do mesmo por não se encaixarem nos critérios

menores ou iguais a 90%, o protocolo era

de inclusão de faixa etária, drive respiratório,

imediatamente interrompido, retornando após

traqueostomia e dois (n=2) por óbito. O

condições clínicas estáveis. Após o final de

fluxograma do estudo é demonstrado na figura

cada atendimento os pacientes retornavam aos

1.

ou

queda

de

cuidados da equipe do local, assim como ao fim
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e de traqueostomia de 59 anos, 20 dias e 20 dias,
No GE 60% eram do sexo masculino

respectivamente.

e 40% do sexo feminino, com mediana de

Comparando as variáveis de volume

idade, tempo de suporte ventilatório e tempo

corrente e volume minuto entre os GC e GE

de traqueostomia de 65 anos, 17 dias e 16 dias,

não se observou diferença estatisticamente

respectivamente. Já no GC 25% eram do sexo

significante entre as medianas, com p=0,78 e

masculino e 75% do sexo feminino, com as

p=0,87 respectivamente (Tabela 2).

variáveis de idade, tempo de suporte ventilatório
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Realizada análise descritiva e inferencial dos valores referentes às variáveis de VC e V’
antes e após aplicação da EDET verificou-se um aumento considerável destes valores, com
p=0,04 e p=0,03 respectivamente. Dessa forma, evidenciou-se significância dos resultados
entre o GE (Tabela 3). Além disso, com relação à frequência respiratória, pré e pós-intervenção,
notou-se que a mediana da mesma manteve-se em 21 incursões respiratórias por minuto.
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As figuras 2 e 3 demonstram o comportamento gráfico de volume corrente e volume minuto
de cada paciente, respectivamente, pré e pós-intervenção com EDET, ratificando que todos obtiveram
melhora referente às variáveis citadas acima
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anos, não fumantes, e sem história de doença
DISCUSSÃO

pulmonar,

neuromusculares

ou

alterações

posturais, onde houve melhora das variáveis no
A EDET é um dos recursos disponíveis

grupo EDET em relação ao grupo controle(5).

na Fisioterapia respiratória, o qual tende a

Entretanto, a seguinte pesquisa contou

favorecer as reservas energéticas musculares

com uma amostra menor, diferindo quanto ao

e a atividade contrátil do músculo, com o

número de pessoas e gênero em cada grupo, com

objetivo de aumentar e/ou regularizar a força

indivíduos portadores de diversas patologias,

muscular respiratória, os volumes e capacidades

com predomínio de doenças respiratórias como

pulmonares, podendo ser utilizado coligado às

Pneumonia, DPOC e Pneumotórax, o que pode

práticas convencionais da Fisioterapia(11). Logo,

ter influenciado negativamente nos achados

este procedimento pode ser empregado para

quando comparados os grupos.

auxiliar o desmame do ventilador mecânico pela
prevenção da síndrome do desuso(12).

De acordo com um artigo onde expõe
sobre um sistema de estimulação elétrica

O propósito deste estudo foi verificar

controlado pelo sinal respiratório aplicado em

se o protocolo com estimulação diafragmática

pacientes portadores de DPOC, os pacientes

elétrica transcutânea influenciaria sobre as

foram submetidos a 10 sessões de 20 minutos

variáveis ventilométricas de pacientes internados

cada, onde concluiu-se que a estimulação elétrica

em uma UTI. Desse modo, evidenciaram-se

diafragmática sincronizada pôde promover

ganhos significativos de VC e o V’ nos pacientes

resultados positivos em portadores de DPOC(6).

que utilizaram tal recurso, corroborando com

De acordo com o que foi apontado

os achados de Forti, Pachini, Montebelo(13),

por um relato de caso, em uma paciente do

onde foram avaliados 20 indivíduos jovens e

sexo feminino, de 37 anos, admitida para

saudáveis, que utilizaram o EDET com resposta

revascularização do miocárdio, após intervenção

significante dos volumes corrente e minuto.

com EDET, notou-se aumento gradual do

Os resultados da ventilometria, quando

volume

corrente,

capacidade

vital

(CV),

comparados entre os grupos, demonstraram que

capacidade inspiratória (CI) e força muscular

não houve diferença significativa entre os valores.

respiratória, e a diminuição gradual do volume

O que difere de uma pesquisa sobre os efeitos da

minuto e da FR, e manutenção do pico de fluxo

estimulação diafragmática elétrica transcutânea

expiratório(14). O que ratifica, em parte, aos

na função pulmonar em idosos, composta por

achados do presente estudo quando refere-se ao

21 voluntários saudáveis, do gênero masculino,

aumento do VC, todavia difere quanto ao V’,

com faixa etária compreendida entre 67 e 79

pois ocorreu acréscimo dos valores para cada
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individuo. (Tabela 3 e Figuras 2 e 3).
Acompanhando o efeito de um programa
de treinamento por meio da estimulação

sendo um recurso coadjuvante da fisioterapia na
restauração dos volumes pulmonares frente aos
quadros patológicos dos indivíduos.

diafragmática elétrica transcutânea sobre a
função pulmonar, com 20 indivíduos, foram

CONCLUSÃO

aferidos os volumes e capacidades pulmonares,
sendo que os resultados obtidos evidenciaram

O presente estudo ratifica a influência da

aumento nos valores do volume corrente e

estimulação diafragmática elétrica transcutânea

volume minuto, os quais se mostram coerentes

trazendo acréscimos significantes (p<0,05) aos

com os encontrados na presente pesquisa(4).

valores de volume corrente e volume minuto de

Estudo clínico transversal e comparativo
que contou com 15 sujeitos portadores de

cada paciente e em relação ao grupo que utilizou
o recurso.

DPOC, divididos em 2 grupos, mostrou um
aumento significativo dos volumes e capacidades
pulmonares dos indivíduos que utilizaram o
recurso. Portanto, a terapia por EDET pode ser
um método auxiliar no tratamento de pacientes
que apresentam défict de volumes e capacidades
pulmonares. Acredita-se que a aplicação de
tal recurso estimula a contração das fibras
diafragmáticas do tipo II e pode enfatizar na
mobilidade toracoabdominal, assim como na
força muscular e endurance(15).
Comparando a variação da função
pulmonar, antes e após a aplicação da EDET,
percebe-se que esta técnica pode ser um recurso
indicado no tratamento associado às técnicas de
fisioterapia convencional(16).
Apesar das limitações do estudo,
observou-se que a estimulação diafragmática
elétrica transcutânea promoveu certo acréscimo
nos valores referentes aos volumes corrente e
minutos dos pacientes submetidos ao tratamento,
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