
INTRODUÇÃO RESULTADOS

A estimulação elétrica neuromuscular de corpo inteiro mostrou

efeitos positivos sobre parâmetros relacionados à sarcopenia e

capacidade funcional em idosos a médio e longo prazo. Portanto,

pode ser um método opcional ao treinamento resistido para essa

população.

CONCLUSÃO

Trata-se de uma revisão sistemática (RS) registrada

prospectivamente na base PROSPERO

(CRD42019134100).

As buscas foram realizadas nas bases de dados:

MEDLINE, Embase, Scopus, CENTRAL, Web of

Science, SPORTDiscuss e CINAHL. Os termos de busca

utilizados foram Aged AND “Whole-body

electromyostimulation AND “Randomized controlled trial”

e suas variações de acordo com cada base de dados.

Foram incluídos ensaios clínicos randomizados com

idosos acima de 60 anos, submetidos a EENM-CI por

pelo menos 8 semanas. Foram excluídos estudos de

protocolo, revisões sistemáticas, estudos de caso e

resumos de congresso.

Foram considerados como desfecho primário: Z-score

de sarcopenia; massa muscular esquelética apendicular;

força isométrica de extensão do joelho.

Foi considerado como desfecho secundário: velocidade

habitual da marcha.

O risco de vies de cada estudo foi avaliado pela

ferramenta RoB tool /Cochrane.

Foram extraídos os dados: autores, duração da

intervenção, população e tamanho da amostra, idade,

parâmetros da corrente elétrica, intensidade e desfechos.

Os efeitos combinados para meta-análises foram

apresentados como diferença de média ponderada ou

diferença de média padronizada e intervalo de confiança

de 95%. Foi utilizado modelo de efeitos aleatórios. A

divisão em subgrupos foi realizada seguindo os

seguintes critérios: tipos de intervenção (EENM-CI ou

EENM-CI combinado com suplementação proteica) e

duração da intervenção (médio = até 6 meses ou longo

prazo = 12 meses). Valores de p < 0,05 foram

considerados significantes para todas as análises.
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Um total de 12 estudos foram incluídos na RS. 7 estudos foram

incluídos nas meta-análises (n= 294). A idade dos participantes

variou de 69 a 83 anos.

Desfechos primários:

1) Z-score de sarcopenia: 2 estudos; n= 142 participantes; SMD: -

1,44, 95% CI: -2,02 a -0,86 a favor da EENM-CI a médio prazo (4-6

meses) (Figura 1)

2) Massa muscular: 2 estudos; n= 106 participantes; SMD: 0,69,

95% CI: 0,30 a 1,09, a favor da EENM-CI a longo prazo (12 meses)

3) Força isométrica de extensão do joelho: 2 estudos; n= 106

participantes; SMD: 0,81, 95% CI: 0,41 a 1,21, a favor da EENM-CI

a longo prazo (12 meses)

Desfecho secundário:

1) Velocidade habitual da marcha: 2 estudos; n= 123 participantes;

SMD: 0,69, 95% CI: 0,31 a 1,07, a favor da EENM-CI a médio prazo

(4-6 meses)

Figura 1. Forest plot dos resultados da meta-análise para Z-score de sarcopenia. Os 
dados são mostrados como diferenças médias padronizadas agrupadas (SMD) com IC 
de 95% para mudanças no grupo EENM-CI e grupo controle
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Avaliar o efeito da estimulação elétrica neuromuscular

de corpo inteiro em idosos comparado com mínima ou

nenhuma intervenção, à médio e longo prazo, em

desfechos relacionados à força, composição corporal,

capacidade funcional e sarcopenia.

OBJETIVO 

A sarcopenia é um poderoso preditor de desfechos

adversos relacionados à saúde, incluindo incapacidade,

morbidade, institucionalização e mortalidade,

especialmente na população idosa¹.

A estimulação elétrica neuromuscular de corpo inteiro

(EENM-CI) é um método de treinamento opcional ao

treinamento resistido, sem impacto para as articulações e

tempo-efetiva, com o potencial de produzir desfechos

clínicos de idosos².
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