
Introdução 

Resultados

Os pacientes submetidos à EEMP apresentaram
melhora da distância percorrida no TC6M e em três
domínios de vitalidade, aspectos sociais e saúde
mental do questionário SF-36.

Conclusão

Ensaio clínico controlado e randomizado, iniciado
após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São
Paulo (ISCMSP) sob o no CAAE
23818313.4.0000.5479 e registro no Clinical Trials sob
o nº NCT02712294.

Incluídos pacientes diagnosticados com HP, de
ambos os gêneros e idade maior ou igual a 18 anos,
clinicamente estáveis com terapia medicamentosa
diária otimizada e sem alteração nos últimos três
meses, com PAPm ≥ 25mmHg e pressão de oclusão
de artéria pulmonar (PAOP) < 15mmHg, previamente
diagnosticados pelo cateterismo cardíaco à direita.
Excluídos: DPOC, doença osteomioarticular ou
neurológica prévia ou atual, necessidade de alguma
intervenção cirúrgica de urgência ou eletiva durante a
realização do protocolo, aqueles que utilizavam
dispositivos auxiliares de marcha ou os que
apresentassem processo infeccioso pulmonar durante
o protocolo.
Os pacientes foram divididos aleatoriamente em grupo
controle e Grupo Eletroestimulação muscular perférica
(EEMP).

Os participantes do Grupo EEMP após avaliação
inicial, foram submetidos ao protocolo de EEMP
durante oito semanas consecutivas e reavaliados e o
Grupo controle foi avaliado, recebeu orientações e
acompanhamentos gerais e reavaliados após oito
semanas.
As avaliações contavam com dados clínicos e
demográficos, questionário de qualidade de vida, The
Medical Outcomes Study 36- item Short Form Health
Survey (SF-36) e teste da caminhada dos seis minutos.
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Avaliar a resposta da eletroestimulação muscular
periférica na qualidade de vida e capacidade funcional
de pacientes com hipertensão pulmonar
.

A hipertensão pulmonar (HP) apresenta sintomas
relacionados à diminuição da capacidade do exercício e
qualidade de vida. Intervenções não farmacológicas
são de baixo custo e podem ser fatores adicionais para
o tratamento desses pacientes. A eletroestimulação
muscular periférica vem sendo proposta como terapia
adjuvante em pacientes com limitações funcionais e
que apresentam dificuldade para realização de
protocolos de exercícios

Objetivo 

Método

D-15,12±15,98 metros !

p=0,012

p=0,038

Diferença relativa: + 11,6%

Diferença relativa: - 3,0%

Grupo EEMP:

Grupo Controle:

D45,63±25,32 metros

Randomizado em grupo controle (GC, n=9) e
eletroestimulação (GE, n=8)

Figura 1: Demonstração visual da comparação da distancia
percorrida no TC6M na avaliação e reavaliação.


