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A FES promoveu benefícios em todas as classes analisadas, mas principalmente 

nas classes NYHA III – IV onde os pacientes apresentam maiores limitações 

funcionais ,dificultando a adesão aos programas de reabilitação cardíaca.Não 

houve consenso os parâmetros utilizados.  

Conclusão 

  

 

 

  

 

Método 

Referências 

UTILIZAÇÃO DA ELETROESTIMULAÇÃO  FUNCIONAL COMO FERRAMENTA 

COMPLEMENTAR NA REABILITAÇÃO CARDIOVASCULAR: Revisão 

Sistemática  

 
 
 

Tiago Eduardo dos Santos¹,Diego Eduardo dos Santos ², Amanda de Barros Galanitni Duque¹, 

Kelly Cristina da Silva Ribeiro¹,Laudicéa Henriques da Silva¹, Mariana de Carvalho Rocha³, George Veras Barbosa³, 

Gabriel Gomes Maia  

 Hospital Estadual Getulio Vargas –Rio de Janeiro; 2Policlinica Naval Nossa Senhora da Glória- Rio de Janeiro ; 

3Hospital Unimed Nova Friburgo Rio de Janeiro;4Hospital da Restinga Extremo Sul-Porto Alegre;; 

5Hospital Universitário Pedro Ernesto –Rio de JaneiroE-mail: congressofisioterapia@uptodateeventos.com.br 

 

Um total de 315 artigos foram identificados na pesquisa inicial, 

destes, 282 foram excluídos pelo título por não terem relação 

com o tema em estudo e 33 foram selecionados para a leitura 

do resumo. Com base nos resumos, 11 estudos foram 

considerados potencialmente relevantes e elegíveis para uma 

revisão completa  No entanto, 7 estudos foram excluídos por 

falta de dados ou dados incompletos ou por não apresentarem 

grupo controle, restando apenas 4 artigos para revisão 

sistemática,totalizando 166 pacientes,. 
  

Autor/ano Desfechos 

analisados 

Resultado 

M. Nuhr, 2004, 

 

Groehs,2016 

 (vo2 max), 

 

(MLHFQ) 

 

 

TC6M 

 P<0,005 

 

P<0,005 

 
 

Groehs,2016/ 

Dobsak et al 2016 

 

 

P<0,005 

 

 

 

 

1- Parissis et al. Efficacy and safety of functional electricalstimulation of lower limb muscles inelderly 

patients with chronic heart failure:A pilot studyEuropean Journal of Preventive Cardiology 

2- Parissis et al. Efficacy and safety of functional electricalstimulation of lower limb muscles inelderly 

patients with chronic heart failure:A pilot studyEuropean Journal of Preventive Cardiology. 

3- Jadad AR, Moore RA, Carroll D, Jenkinson C, Reynolds DJ, Gavaghan DJ, et al. Assessing the 

quality of reports of randomized clinical trials: is blinding necessary? Control Clin Trials. 

1996;17(1):1-12 

 

  

 

Avaliação Metodológica 

Tabela 1.  Descrição dos resultados estaticamente 
significativos dos estudos selecionados 

 Objetivo  

   A Estimulação Elétrica Funcional (FES), que consiste na utilização 

de corrente elétrica de modo a promover contração muscular, tem 

sido uma alternativa terapêutica que tem demostrado resultado 

significativos em indivíduos com Insuficiência Cardíaca Congestiva 

(ICC),pois não é recomendável para todos pacientes com ICC, 

mesmo que estáveis a realização de treinamento de exercícios 

aeróbicos, devido a alta intolerância desde pacientes. 

 

  

 

  Avaliar os efeitos da FES no paciente com ICC, 

e os parâmetros utilizados durante a aplicação terapêutica,  
 

 Estratégia de Busca 
 A estratégia de busca incluiu as bases de dados eletrônicas SciELO, 

PubMed, e PEDro (PhysiotherapyEvidenceDatabase) e ScienseDirect no 

periodo de 9 de 13 dezembro de 2019.,por dois pesquisadores 

independentes em condição cega,sem restição de idiomas. Para a busca 

dos estudos científicos, utilizou-se a combinação dos termos e seus 

descritores: . Insuficiência Cardíaca Crônica, Capacidade funcional, Força 

muscular, Estimulação elétrica neuromuscular, Qualidade de vida; 

Programas de treinamento de exercícios; Reabilitação cardíaca,teste de 

caminhada de 6 minutos. 
  

Critérios de Inclusão 
Foram incluídos ensaios clínicos randomizados que realizaram FES com 

tratamento de pacientes com Insuficiência Cardíaca Crônica, classe II-IV 

de acordo com  NYHA e que descrevessem os parâmetros utilizados 

(frequência, largura de pulso, tempo ligado (ON), tempo desligado (OFF), 

tempo de aplicação e intensidade). 

Desfechos Analisados 
Foram inclusos os artigos com os seguintes desfechos: qualidade de vida 

através do Minnesota Living with Heart Failure Questionnaire 

(MLHFQ),Volume Máximo de Oxigênio (vo2 max), teste de caminhada de 

6 minutos (TC6M )e mudança de fibra muscular. 

Critérios de Exclusão 
Foram excluídas deste estudo revisões sistemáticas, metanálises, 

publicações em resumo, relatos e estudo de casos e estudos que 

utilizaram como amostra crianças e adolescentes.  

Seleção de estudo 
Dois autores selecionaram de forma independente os estudos para 

inclusão, examinando os ensaios clínicos controlados e randomizados 

encontrados por meio da análise dos títulos e resumos. Todos os estudos 

considerados relevantes tiveram seu texto obtido na íntegra e, com base 

nas informações contidas, foram selecionados aqueles que estavam de 

acordo com os critérios de inclusão. Discordâncias entre os autores foram 

resolvidas pela análise de um terceiro autor. 
 

Avaliação Metodológica 
Escala de qualidade descrita por JADAD³ et al. (1996) foi desenvolvida 

atravésda técnica de consenso de grupo nominal. Tendo uma relação de 

itens constantes emvárias escalas e lista de critérios para a avaliação de 

ensaios clínicos aleatórios, constituída por um painel multidisciplinar, 

elaborado por seis especialistas, que a resumiram em três itens, 

diretamente relacionado com a redução de tendenciosidades 

(validade interna). Este instrumento de avaliação da qualidade têm duas 

opções de resposta: sim ou não.Podendo a pontuação de 0 a 5,sendo <3 

equivante a baixa qualidade.Tabela 2. 
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/Ano 
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Deley 
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O estudo foi descrito como 

randomizado? 

0 1 1 1 

O estudo foi descrito como 

duplo-cego? 

1 0 0 1 

Houve descrição de 

exclusões e perdas 

1 0 1 1 

O método para gerar a 

sequência de randomização 

foi descrito e apropriado?  

1 0 0 1 

O método de duplo-cego foi 

descrito e apropriado? 

0 0 0 1 

Pontos 3 1 2 5 

Tabela -2 Escala de JADAD 
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