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RESUMO 
 
As exigências da época em que vivemos não permitem 
que se dedique a atenção necessária à saúde e bem-estar 
do Homem. A prática desportiva, que permite ao ser 
humano manter -se saudável, é assim remetida para 
segundo plano quando objectivos de carreira profissional 
consomem grande parte do tempo e as contingências da 
vida do dia-a-dia não deixam tempo disponível para esse 
tipo de actividades. 
É neste contexto que aparecem sistemas de estimulação 
electromuscular (EMS) com objectivos ambiciosos: fique 
em casa ou no escritório e perca peso e ganhe músculo 
sem ginásio, sem suor, sem perda de tempo. É um slogan 
maravilhoso que vai de encontro às necessidades da 
maior parte das pessoas, mas será que funciona? 
No mercado existem muitos aparelhos para aplicação da 
EMS seja na área do desporto, seja na área da 
fisioterapia. Ambos apresentam resultados que provam a 
validade deste método nas duas áreas mencionadas, 
embora possam não ser aqueles proclamados por 
publicidade desinformada e enganosa. 
Este artigo tenta repôr a verdade acerca dos métodos de 
EMS, as suas aplicações e os seus resultados. 
 

 
INTRODUÇÃO 

 
Embora se possa pensar que a estimulação eléctrica de 

músculos seja uma matéria de estudo recente, a verdade é 
que a idea de utilizar a electricidade para tratamento de 
problemas musculares é bastante antiga. Algumas 
experiências de electroterapia foram conduzidas pelo 
físico grego Aetius, o qual estabelecer a um tratamento 
para a gota sob a forma de descarga eléctrica em peixes. 
Em 1780, Galvani, um professor da Universidade de 
Bolonha, observou a contração da perna de uma rã sob a 
influência de electricidade, abrindo caminho para todo um 
conjunto de novas técnicas aplicáveis desde o âmbito da 
fisioterapia de reabilitação e manutenção física até ao 
desportivo. 

Actualmente, existem vários aparelhos de estimulação 
muscular de uso clínico que são completamente aceites 
pela sociedade ao apresentarem resultados comprovados, 
como é o caso de pacemakers ou máquinas de reanimação 
cardíaca. Vários sistemas de estimulação muscular 
começam igualmente a ser aceites no ramo da fisioterapia 

no tratamento de lesões, como inibidor de atrofia 
muscular ou efeito analgésico. No entanto, com o 
aumento de pessoas a praticarem uma vida sedentária, 
uma outra vertente apareceu, clamando milagres: a 
utilização deste tipo de sistemas para fortificação 
muscular, perda de peso e redução de cintura sem se 
precisar fazer exercício. Numa altura em que se começa a 
utilizar a estimulação electromuscular para recuperação 
de movimentos por parte de paraplégicos ou para 
obtenção de diagnósticos médicos (caso dos astronautas 
da estação espacial MIR), será que a estimulação 
muscular eléctrica é o futuro do exercício físico? 

O presente trabalho reflecte uma pesquisa sobre este 
tema, começando pelo modo de funcionamento de um 
músculo até à forma de como um sistema de estimulação 
electromuscular (EMS) pode entrar no processo de 
contracção muscular. O seu objectivo centra-se em 
apresentar os tipos de estimulação existentes, aplicações, 
resultados e limitações ou problemas, de forma a colocar 
o EMS num patamar realista que informe o leitor 
interessado na aquisição deste tipo de sistemas das suas 
actuais capacidades. 
 
 

COMO FUNCIONA UM MÚSCULO  
 

Os músculos têm uma importância vital na capacidade 
de agir de qualquer ser vivo, sendo a forma encontrada 
por estes para expressar vida. 

Por analogia com o que se passa nos automóveis, cada 
músculo pode ser entendido como um “motor” que utiliza 
a energia disponível, transformando-a em movimento. 
Assim o que é concebido no cérebro pode ser exprimido 
por movimentos dos músculos: fazendo uso de palavras 
(usando os músculos da laringe, boca e língua), da escrita 
ou gestos (usando os músculos dos dedos e braços) ou de 
movimentos do esqueleto (usando a expressão corporal, 
dançando, correndo, construindo, lutando, etc).  

Porque os músculos são tão cruciais para qualquer 
animal, eles são incrivelmente sofisticados: são eficientes 
a transformar energia em movimento, são resistentes e 
duráveis, curam-se a si mesmos e podem-se desenvolver 
com a prática de exercício. São assim responsáveis por 
inúmeras actividades importantes que vão desde o andar 
até a manter o fluxo de sangue nas veias.  

Em qualquer corpo de um mamífero existem três tipos 
diferentes de músculo: músculo esquelético, músculo liso 



Proc. Workshop BioMed 2002                                                                                                  Estimulação Electromuscular 

2 

e músculo cardíaco. As figuras 1,2 e 3 dão uma visão 
geral dos diferentes tipos de músculo: 
 

       
Fig. 1 – Imagens recolhidas de células de músculo esquelético: repare-

se na aparência estriada do tecido e no alongamento das células. 
 

       
Fig.  2 – Imagens recolhidas de células de músculo liso: repare-se no 

espaço celular apresentado nas imagens. Este é formado por tecido 
epitelial embora a camada adjacente seja composta por músculo liso, 
que permite a contracção ou dilatação do espaço celular. 

 

      
Fig. 3 – Imagens recolhidas de células de músculo cardíaco: repare-se 

na aparência estriada do tecido, nos discos intercalados e nas células 
intercaladas. 
 

O Quadro 1 resume as características dos vários tipos 
de músculos do corpo: 

 
Quadro 1 - Principais características apresentadas pelos três tipos de 

músculos. 
Características Músculo 

esquelético 
Músculo liso Músculo 

cardíaco 
 

Localização 
 

Inserido nos ossos 
Paredes dos 
órgãos ocos, vasos 
sanguíneos, olhos, 
glândulas e pele 

 
Coração 

 
 
 
 

Forma das 
células 

Muito longas e 
cilíndricas (1-40 
mm de 
comprimento, 
podendo-se 
estender a todo o 
comprimento dos 
pequenos 
músculos; 10-100 
?m de diâm etro) 

 
 
Em forma de fuso 
(15-200 ? m de 
comprimento e 5-
10 ?m de 
diâmetro) 

 
Cilíndricas e 
ramificadas 
(100-500 ?m 
de 
comprimento; 
100-200 ?m 
de diâmetro) 

 
Núcleo 

Múltiplo, com 
localização 
periférica 

Único, com 
localização 

central 

Único, com 
localização 

central 
 

Características 
especiais 

 
 

– 

As fendas 
sinápticas juntam 
diversas células de 
músculo liso 
visceral 

 

Os discos 
intercalares 
unem células 
umas à outras 

Estrias Sim Não Sim 
Controlo Voluntário e 

involuntário 

 

Involuntário 
 

Involuntário 

Capacidade de 
contracção 
espontânea 

 
Não 

 

Sim (alguns 
músculos lisos) 

 
Sim 

 
Função 

 

 
 
 

Mobilização dos 
alimentos no tubo 
digestivo, 

 
 
Bombeia o 

 
 
 

Função 
 
 

(continuação) 

 
 

Movimento 
corporal 

 

esvaziamento da 
bexiga, regulação 
do diâmetro dos 
vasos sanguíneos, 
alteração do 
tamanh o da 
pupila, contracção 
de canais 
glandulares, 
movimento dos 
pêlos e outras  

sangue; as 
contracções 
constituem a 
principal 
força para 
impulsionar o 
sangue nos 
vasos 
sanguíneos 

 
Neste trabalho vamos dar maior atenção aos músculos 

esqueléticos, salientando -se que os processos moleculares 
são basicamente os mesmos nos três tipos de músculos.  

Músculos esqueléticos 
Os músculos esqueléticos são também denominados 

músculos estriados, pois observados sobre luz polarizada 
ou coloridos com um indicador, são observadas tiras 
iluminadas e tiras escuras. 

 

 
Fig. 4  – Corte transversal de um músculo esquelético (ampliado 

200x), onde são visíveis as fibras musculares (a vermelho) e células de 
gordura (a branco). 

 
A musculatura esquelética é constituída por uma 

estrutura complexa que é fundamental para o modo como 
se contrai. Para se perceber melhor o seu funcionamento, 
observem-se o seguinte conjunto de figuras, onde é 
representada a estrutura de uma célula muscular em 
detalhe: 
 

 
Fig. 5 – Composição de uma 

célula dos músculos esqueléticos. 
(Sarcolemma – sarcolema;  
Myofibrils – miofibrilhas).  

 

 
Fig. 6 – Composição das fibras 

musculares. (Dark Band – Banda 
escura; Light Band – Banda clara).  

 
Fig. 7 – Distribuição e 

composição das diferentes zonas do 
Sarcómero.  (band – banda; zone – 
zona). 

 
Fig. 8 – Localização e tipos de 

miofilamentos apresentados pelas 
fibras. (Thin filament  – 
miofilamento fino; Thick filament – 
miofilamento grosso).  
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Partes do músculo esquelético 
A função básica de qualquer músculo é a contracção.  

Por exemplo, quando se pensa em mover um braço, 
fazendo uso do músculo do bíceps, o cérebro envia um 
sinal pelas células nervosas ao músculo para que este se 
contraia. A quantidade de força que o músculo cria varia 
– o músculo pode contrair-se um pouco ou bastante, 
dependendo do sinal que o nervo lhe transmite. Tudo o 
que qualquer músculo pode fazer é criar força de 
contracção. 

Um músculo é um aglomerado de muitas células 
denominadas fibras . Estas podem-se tomar por longos 
cilindros, que em comparação com outras células do 
nosso corpo,  são bastante grandes: têm entre 1 e 40 
microns de comprimento e entre 10 a 100 microns de 
diâmetro, enquanto um fio de cabelo tem 100 microns de 
diâmetro e tipicamente um célula do corpo apresenta 10 
microns de diâmetro. 

Uma fibra muscular contém muitas miofibrilhas 
(myofribils), que são cilindros de proteínas musculares. 
Permitem que a célula muscular se contraia e contêm dois 
tipos de miofilamentos que escorrem ao longo do longo 
eixo da fibra. Estando dispostos segundo um padrão 
hexagonal, existem em dois tipos: miofilamentos finos  e 
miofilamentos grossos, estando cada miofilamento 
grosso rodeado por seis miofilamentos finos.  

Os miofilamentos finos e grossos estão por sua vez 
ligados a outra estrutura denominada de disco Z ou linha 
Z, que se estende perpendicularmente ao longo eixo da 
fibra (a miofibra que vai desde uma linha Z a outra é 
denominada sarcómero (sarcomere)). Segundo a linha Z, 
no sentido vertical descendente, está um pequeno tudo 
denominado transverso ou túbulo T, que faz parte da 
membrana celular estendendo-se profundamente dentro 
da fibra. Dentro da fibra, alongando -se segundo o eixo 
comprido  entre túbulos T, está a membrana do sistema 
denominada retículo sarcoplásmico (sarcoplasmic 
reticulum), que armazena e liberta os iões de cálcio que 
iniciam a contracção muscular.  

Contraindo um músculo 

São os miofilamentos finos e grossos os responsáveis 
por grande parte do trabalho de um músculo e a forma 
como o fazem é realmente interessante. Os miofilamentos 
grossos são feitos de uma proteína denominada miosina.  
Ao nível molecular, um miofilamento grosso é uma 
coluna de moléculas organizadas dentro de um cilindro.  
Os miofilamentos finos são feitos de outra proteína 
denominada actina e assemelham -se a dois colares de 
pérolas torcidas entre si. 

Durante a contracção, os miofilamentos de miosina 
(grossos) ligam-se aos miofilamentos de actina (finos) 
formando ligações cruzadas . Os miofilamentos grossos 
puxam os miofilamentos finos, o que provoca uma 
diminuição do sarcómero.  Numa fibra muscular, o sinal 
de contracção é sincronizado ao longo de toda a fibra, 
para que todas as miofribilhas  encurtem o sarcómero 
simultaneamente.  

Existem duas estruturas nos canais de cada 
miofilamento fino que permitem a estes escorregar ao 

longo dos miofilamentos grossos: uma proteína em forma 
de vara denominada tropomiosina e um complexo 
proteico em forma de bolha denominado troponina. 
Troponina e tropomiosina são os interruptores 
moleculares que controlam a interacção da actina e da 
miosina durante a contracção. 
 

 
a) 
 

 
b) 
 

 
 c) 

 
d) 

Fig. 9 – Na sequência (a - posição inicial, b, c, e d – posição final) de 
figuras pode ver-se uma contracção muscular, com os miofilamentos 
finos deslizando ao longo dos miofilamentos grossos, encurtando o 
sarcómero.  

Despertando a contracção 
A contracção de todos os músculos  é iniciada por 

impulsos eléctricos, que podem ser transmitidos por 
células nervosas ou criados artificialmente. Estes 
estímulos artificiais podem ser gerados internamente, 
recorrendo a implantes (exemplo dos pacemakers), ou 
externamente, como na estimulação electromuscular por 
aplicação de eléctrodos sobre a pele. O sinal eléctrico 
gerado em qualquer dos casos desperta uma série de 
acontecimentos que conduzem ao ciclo de pontes entre a 
miosina e a actina, o criando força. Este ciclo de 
acontecimentos é ligeiramente diferente entre os três tipos 
(músculos esqueléticos, suaves e cardíacos).  
 

 
Fig. 10 - Esquema do acoplamento que leva o sinal eléctrico 

(excitação) à contracção no músculo esquelético. (Axon ending – 
extremidade do axónio; T tubule – túbulo T; Sarcolemma - Sarcolema).  
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De modo a esclarecer a Fig. 11, descreve-se em 
seguida o que ocorre num músculo esquelético, desde a 
excitação, contracção, à relaxação: 
 
1 – Um sinal eléctrico (potencial de acção) viaja pela 

célula nervosa, provocando a libertação de uma 
mensagem química (neurotransmissor) para um 
intervalo entre a célula nervosa e a célula muscular. 
Este espaço denomina-se fenda sináptica; 

2 - O neurotransmissor atravessa esse espaço, liga -se a 
uma proteína (receptor) na membrana da célula 
muscular e provoca um potencial de acção na célula 
do músculo; 

3 – O potencial espalha-se rapidamente ao longo de célula 
muscular e entra na célula pelo túbulo T; 

4 – O potencial de acção abre as portas do local de 
armazenamento do cálcio no músculo (sarcoplasma 
reticular); 

5 – Os iões de cálcio escorrem para o citoplasma, onde os 
miofilamentos de miosina e actina se encontram; 

6 – Os iões de cálcio ligam-se ás moléculas de troponina-
tropomiosina, localizadas nos canais dos 
miofilamentos de actina. Normalmente, as moléculas 
de tropomiosina em forma de vara cobrem os lugares 
dos miofilamentos de actina onde a miosina pode 
formar ligações; 

7 – Além de estabelecer ligações com os iões de cál cio, a 
troponina muda de forma e retira a tropomiosina para 
fora do canal, expondo os lugares de ligação da 
actina-miosina; 

8 – A miosina interage com a actina em ciclos, como 
anteriormente descrito. O músculo por sua vez 
produz força, encolhendo; 

9 – Depois do potencial de acção ter passado, as portas do 
cálcio fecham e as bombas de cálcio localizadas no 
retículo sarcoplásmico retiram o cálcio do 
citoplasma; 

10 – Quando o processo anterior ocorre, os iões de cálcio 
libertam-se da troponina; 

11 – A troponina regressa à sua forma original e permite à 
tropomiosina cobrir as ligações de actina-miosina no 
miofilamento de actina; 

12 – Não restando locais de ligação disponíveis, não se 
podem estabelecer ligações e o músculo relaxa. 

 
A contracção muscular é assim regulada pelo nível de 

iões de cálcio no citoplasma. 
Nos músculos esqueléticos, os iões de cálcio 

trabalham ao nível da actina (contracção regulada por 
actina). São responsáveis por deslocar o complexo 
troponina-tropomiosina dos locais de ligação, permitindo 
que a  actina e a miosina interajam. 

 
 

ESTIMULAÇÃO ELÉCTRICA 
 

Tendo em conta a estrutura de funcionamento dos 
músculos, a estimulação electromuscular o que faz é gerar 
sinais eléctricos de forma a despoletar a libertação dos 
neurotransmissores, desencadeando todo o processo de 

contracção muscular. O  sistema de estimulação (EMS) 
funciona assim como se fosse ele o sistema nervoso, 
ordenando e definindo as características das contracções 
musculares. O exercício induzido por estas unidades de 
EMS é denominado por exercício passivo ou involuntário, 
uma vez que a estimulação eléctrica induz contracções 
independentes da vontade do utilizador. 

Do ponto de vista electrónico, um aparelho de EMS 
não é mais do que um gerador de sinais de baixa tensão e 
corrente (tipicamente entre a dezena de ?A e uma centena 
de mA) com um ou mais canais de saída (veja-se a Fig. 
13). À saída do gerador são ligados eléctrodos de 
contacto, que são dispostos sobre a pele na zona de 
músculo a estimular. 

 
Fig. 11 – Topologia de um sistema de Estimulação Electromuscular 

(EMS). 
 

Uma vez que a estimulação eléctrica do músculo é 
feita normalmente sobre a pele (excepto em implantes 
internos como o pacemaker ou em electroacupunctura), os 
eléctrodos de contacto são componentes do sistema muito 
importantes que devem ser alvo de atenção em relação 
aos materiais que utiliza (para evitar problemas como 
irritações cutâneas) e na sua qualidade de fabrico, uma 
vez que são eles que transmitem as correntes de 
estimulação ao músculo. Existem muitos tipos de 
eléctrodos, geralmente associados a objectivos diferentes 
na sua utilização. No entanto, devem apresentar 
resistências de passagem à corrente e áreas de contacto 
que evitem problemas como queimaduras (derivados de 
áreas de contacto muito pequenas, obrigando a corrente a 
passar concentrada num ponto, decorrendo daí um 
aquecimento que queima essa zona) ou choques 
(resultante de uma resistência de passagem muito pequena 
por parte do eléctrodo). Para aumentar a condutividade e a 
homogeneidade da superfície de contacto entre os 
eléctrodos e a pele, deve ser utilizado um gel concebido 
para esse efeito, de forma a ajudar a eliminar os 
problemas descritos acima. 

Os sinais eléctricos de um sistema de EMS podem ser 
muito diferentes, tanto nas formas de onda como na 
amp litude e frequência dos mesmos. A possibilidade de 
estimular os músculos com correntes contínuas, 
alternadas, farádicas, por impulso rectangular ou 
interferenciais leva a que se possam efectuar estimulações 
com objectivos e resultados diversos, tanto a nível clínico 
como desportivo. 
 
Tipos de estimulação 

Existem cinco tipos de estimulação electromuscular 
principais: a Estimulação Muscular Electrónica, na 
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vertente da terapia de estimulação neuromuscular 
(denominada geralmente por EMS), a Estimulação 
Muscular Russa, a Estimulação Neuroeléctrica 
Transcutânea, também conhecida pela sigla inglesa 
TENS, a Estimulação Interferencial e a Electro-                
-Acupunctura. Estas caracterizam-se por apresentar 
diferentes objectivos e formas de estimulação na sua 
utilização, tanto a nível dos sinais enviados aos músculos 
como do próprio posicionamento e tipo de eléctrodos 
utilizados. Em relação à Electro-Acupunctura, temos 
ainda o caso especial dos eléctrodos serem agulhas de 
acupunctura, sendo por consequência uma t écnica de 
estimulação invasiva ao corpo do seu utilizador, 
contrariamente às restantes apresentadas. 
 

A Estimulação Muscular Electrónica caracteriza-se 
pela aplicação de estímulos de baixa tensão (a 
generalidade dos aparelhos necessita apenas de uma 
bateria de 9V), com correntes máximas entre os 80 e 
100mA e de baixa frequência, tipicamente entre os 10 e 
os 100Hz, direccionados às fibras nervosas motoras dos 
músculos de forma a causar contracções musculares. Esta 
contracção/relaxação dos músculos induzida pelo sistema 
de EMS pode servir a vários objectivos terapêuticos como 
a prevenção ou retardamento de atrofia muscular, ajuda à 
reabilitação em situações de pós-operatório, redução de 
espasmos musculares, regeneração de articulações e 
reeducação de músculos que tenham perdido a sua 
capacidade de se contrairem devido a acidentes ou outras 
ocorrências. A vertente desportiva é também contemplada 
na utilização de unidades de EMS, possibilitando a 
instituição de programas de tonificação e fortificação 
muscular, e o aumento do alcance de movimentos dos 
membros, consequência do aumento de flexibilidade 
muscular resultante da aplicação dos estímulos eléctricos. 

 
Um aparelho de Estimulação Muscular Russo é em 

tudo similar às unidades de EMS quanto aos níveis de 
tensão e corrente utilizados, assim como dos pontos de 
aplicação (os nervos motores do músculo) dos estímulos. 
A diferença essencial reside na forma de onda da corrente 
de saída do estimulador, a qual neste caso se apresenta 
como um trem de impulsos largo (de cerca de 10 
segundos) a uma frequência de 2500Hz, seguido de uma 
pausa de repouso muscular (veja-se a Fig. 12). Este tempo 
de repouso deve ser 3 a 4 vezes superior ao tempo de 
exercício do músculo, por forma a não “massacrar” o 
músculo mas também não prejudicar o efeito da 
estimulação sobre este devido a um tempo de repouso 
demasiado grande. 

 
Fig. 12 – Forma da corrente de saída de um estimulador do tipo russo. 

 

Pelo facto da impedância de um corpo baixar com o 
aumento da frequência de onda aplicada (comporta-se 
como uma capacidade), este tipo de estimulação permite 
chegar chegar mais fundo no músculo que uma unidade 
de EMS, levando por isso a uma contracção mais 
completa e forte das fibras musculares. 

As principais aplicações destas unidades residem 
assim em programas de desenvolvimento muscular (sendo 
actualmente utilizadas por muitos atletas como 
complemento de treino em actividades baseadas na força 
física, nomeadamente o halterofilismo), em reabilitação 
muscular e tratamento da escoliose.  

 
Um sistema de Estimulação Neuroeléctrica Trans-

cutânea, TENS , tem como objectivo principal o bloqueio 
de sinais de dor. A principal diferença para um sistema de 
EMS convencional reside nos pontos de aplicação dos 
eléctrodos, os quais são colocados nos pontos nervosos 
sensitivos dos músculos (e não nos motores, como 
acontece nos sistemas descritos acima), de forma a 
estimular a produção de endorfinas, os analgésicos 
naturais do corpo, ajudando assim a normalizar a função 
simpática deste.  

A figura 13 mostra a localização do s pontos motores e 
dos pontos sensitivos dos músculos. Note-se que estes 
pontos estão apenas representados numa das metades do 
corpo, existindo logicamente por simetria corporal o 
mesmo conjunto de pontos na outra metade. No entanto, é 
facilmente perceptível a existência um número de pontos 
sensitivos muito mais pequeno em relação ao número de 
pontos motores, levando à conclusão que um sistema de 
TENS, quando correctamente utilizado, apresenta menos 
configurações possíveis para posicionamento dos 
eléctrodos que um sistema de EMS convencional. 
 

 
Fig. 13 – Pontos motores (esquerda) e sensitivos (direita) dos músculos. 

 
A amplitude da corrente de estimulação é mais baixa 

que num sistema de EMS, apresentando uma intensidade 
máxima de utilização de cerca de 50mA  e frequências que 
podem ir até 150 ou 200Hz. Os tempos de sessão tendem 
a ser mais largos que no EMS (20 a 30 minutos contra 10 
a 20 dos sistemas de EMS), e apresentam contracções 
menores dos músculos (idealmente, quase impercep -
tíveis), uma vez que a aplicação do estímulo não é feita 
sobre os seus pontos motores mas sim sobre os pontos 
sensitivos. 

As aplicações comuns desta técnica de estimulação 
prendem-se assim quase exclusivamente à vertente da 
terapia da dor, ao servir de tratamento analgésico para 
dores crónicas e agudas, síndromas musculares nas costas 
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e coluna cervical, artrites, neuropatias e várias outras 
situações que envolvam condições dolorosas. 

 
A Estimulação Interferencial é caracterizada pela 

utilização de duas ondas de média frequência indepen-
dentes (de frequências diferentes – vejam -se os exemplos 
presentes na figura 14), cujo trabalho conjunto resulta 
num sinal de estimulação do tipo modulado.  

 
Fig. 14 – Exemplo de modulações interferenciais: sinusoidal (à 

esquerda) e quadrangular (direita). 
 

Este tipo de estimulação denomina-se interferencial 
porque as frequências presentes na onda modulada vão 
interferir na transmissão de sinais de dor ao nível da 
espinal medula, podendo reduzi-los ou até mesmo 
bloqueá-los, apresentando assim um cariz sedativo na sua 
utilização. Visto serem ondas de média frequência 
(podendo estar assim entre valores como 2kHz e 10kHz), 
estas encontram uma impedância mais baixa por parte do 
corpo do utilizador (tal como acontecia na estimulação de 
tipo russo) que as unidades de TENS e EMS, aumentando 
o grau de penetração do estímulo nos tecidos sem perda 
de conforto de utilização. Este facto leva a que se possam 
estimular fibras nervosas parasimpáticas, mais profundas, 
melhorando a circulação sanguínea na zona de esti-
mulação. Estes dois resultados apresentam-se como as 
diferenças essenciais em relação a um sistema de TENS. 

As principais aplicações desta técnica de estimulação 
são a melhoria da circulação sanguínea, o controlo de 
dores de várias origens, ajuda à reabilitação e/ou efeito 
analgésico em situações de pré ou pós-operatório de 
cirurgias ortopédicas e recuperação de lesões a nível 
muscular ou das articulações. 

 
A Electro-Acupunctura é uma forma de TENS, na 

medida em que tem como objectivo principal o tratamento 
da dor por estimulação eléctrica dos pontos nervosos 
sensitivos dos músculos. A principal diferença reside na 
utilização de eléctrodos que penetram no corpo, as 
agulhas de acupunctura, tornando esta técnica 
corporalmente invasiva para o seu utilizador. O us o das 
agulhas permite concentrar a estimulação nos pontos 
nervosos sensitivos musculares, aumentando ao mesmo 
tempo a profundidade de actuação dos estímulos no 
músculo, uma vez que o eléctrodo penetra neste. Estes 
dois efeitos levam a que os impulsos eléctricos aplicados 
ao músculo sejam menores que nas unidades de TENS 
(correntes com amplitudes que podem variar entre os ? A 
e alguns mA), com frequências de onda que podem ir de 1 
a 1000Hz. As frequências mais baixas (normalmente até 
aos 20Hz) têm principalmente um efeito tonificante dos 
músculos, enquanto que a utilização de frequências mais 
altas (a partir de cerca de 50Hz) tem como objectivo 
principal bloquear a dor, actuando assim como 
analgésico. 

RESULTADOS DO EMS  
 

Quando se começa a fazer uma análise dos resultados 
obtidos pelos vários sistemas de EMS na realização dos 
seus objectivos, é-se deparado com uma clara separação 
entre os resultados obtidos no âmbito da fisioterapia e os 
obtidos na sua utilização em objectivos como o aumento 
da força muscular, perda de peso e redução de gordura 
corporal. 

Os resultados terapêuticos dos sistemas de EMS no 
tratamento da dor, reabilitação e reeducação musculares, 
aumento da circulação sanguínea, redução de espasmos, 
prevenção ou retardamento de atrofia ou aumento da 
flexibilidade das articulações e músculos estão largamente 
documentados e comprovados na sua eficácia em livros 
de fisioterapia escritos por mestres nesta matéria, como é 
o caso da fisioterapeuta Susan O’Sullivan. Os resultados 
no âmbito da electroterapia apresentam-se como uma 
ciência instituída, com a prescrição de tratamentos, 
duração dos mesmos e contra-indicações existentes. Os 
resultados são principalmente visíveis aos pacientes no 
tratamento da dor, onde se reúne no consenso geral uma 
opinião positiva em relação às unidades de EMS. 

A utilização de sistemas de EMS como ajuda ao 
desenvolvimento e tonificação musculares é prática 
corrente entre os atletas russos desde a década de 50, 
nomeadamente com a utilização do Estimulador Muscular 
Russo, também chamado Estimulador Muscular por 
Corrente de Kots. O facto da estimulação muscular poder 
actuar como agente potenciador do desenvolvimento 
muscular durante a prática desportiva já apresentou várias 
provas, estando presentemente também documentado em 
livros e reunindo o acordo da maior parte dos 
especialistas em fisioterapia e electroterapia no desporto. 
Esta actuação dos sistemas de EMS deve-se ao facto de 
poderem conseguir a contracção de um maior número de 
fibras musculares; no entanto, essa contracção, por ser 
resposta a um estímulo externo e não a um movimento 
voluntário, é descoordenada, impossibilitando um 
desenvolvimento muscular significativo dessa zona. A 
potencialidade da sua utilização encontra-se quando se 
provoca a contracção por EMS numa altura em que as 
fibras musculares se organizam para executar uma tarefa, 
como é o caso de exercícios de treino muscular. Neste 
caso, o aumento do número de fibras que se contraem, 
propiciado pela utilização de EMS (conseguindo-se 
valores de contracção 20 a 30% superiores aos 
conseguidos como máximo por uma contracção 
voluntária), levam efectivamente a um desenvolvimento 
maior dos músculos que aquele alcançável simplesmente 
pelo treino. 

A utilização de EMS para aumento da força muscular 
sem recurso a actividades físicas, devido à contracção 
muscular descoordenada que provoca, é então uma 
aplicação com muito poucos ou nenhuns resultados. 
Várias experiências foram feitas a nível universitário que 
comprovam esse facto, sendo apoiadas pela opinião dos 
fisioterapeutas. Se se acrescentar a isso o facto de muitos 
sistemas de EMS comerciais apresentarem uma posição 
de eléctrodos fixa, ignorando as diferenças de constituição 
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dos vários possíveis utilizadores, a obtenção de algum 
tipo de resultados com esses aparelhos neste âmbito, por 
mais pequenos que sejam, será simplesmente uma questão 
de sorte. 

Por último, a aplicação destes sistemas na perda de 
peso e redução de gordura são ocorrências que 
transcendem o domínio de utilização da EMS. Nenhuma 
das especificações técnicas dos vários sistemas de EMS 
aponta para a possibilidade destes queimarem calorias 
como se se estivesse a praticar uma actividade física, 
sendo esta uma novidade exclusiva dos anúncios 
publicitários sem qualquer apoio teórico ou prático 
credível. Pelo contrário, as experiências levadas a cabo 
por várias entidades como universidades e clínicas de 
fisioterapia provam que fazer EM S não tem nenhum 
efeito nesse tipo de questões, prova essa corroborada pela 
opinião dos fisioterapeutas e das principais empresas 
fabricantes de sistemas de EMS.  
 
 

PROBLEMAS LEVANTADOS PELA 
UTILIZAÇÃO DE APARELHOS DE EMS  

 
Embora a utilização de EMS possa aparecer em 

muitos casos como uma alternativa aos exercícios de 
recuperação e manutenção física ou massagens, esta não é 
para todos. Mulheres grávidas não devem utilizar este 
sistema, uma vez que as correntes eléctricas de 
estimulação podem prejudicar o feto. Indivíduos com 
próteses também não devem fazer uso dos sistemas de 
EMS, uma vez que uma prótese metálica aumenta a 
condutividade eléctrica no corpo, podendo elevar as 
correntes de estimulação para níveis prejudiciais para a 
saúde do seu utilizador. Pessoas que utilizem pacemakers 
ou outros implantes não devem fazer EMS, dado que as 
correntes de estimulação induzidas podem interferir no 
funcionamento do pacemaker e até mesmo danificá-lo, 
pondo em risco a vida da pessoa. De uma forma geral, 
pessoas que sof ram de arritmias ou outros problemas 
cardíacos não devem usar os sistemas de EMS, sob pena 
destes poderem provocar incidentes mortais para o seu 
utilizador. Uma vez que os sistemas EMS aumentam o 
fluxo sanguíneo aquando da sua utilização (muito em 
especial os sistemas de estimulação interferencial), é 
igualmente desaconselhado o seu uso por pessoas que 
sofram de hipertensão. 

Numa altura em que as pessoas se defrontam com a 
existência de dezenas de sistemas de EMS comerciais, a 
escolha de uma marca que apresente padrões de 
fiabilidade ou garantias de qualidade e segurança na 
utilização dos seus produtos, é uma questão ainda pouco 
explorada. A FDA (Food and Drug Administration), o 
organismo federal dos Estados Unidos que emite os 
certificados de aprovação dest es sistemas, tem recebido 
vários relatórios sobre choques, queimaduras, irritações 
na pele, hematomas e dores sofridos por utilizadores de 
alguns destes aparelhos de estimulação, tendo sido 
necessária uma intervenção hospitalar em alguns casos 
para tratamento das lesões ocorridas. 

Casos mais graves ocorreram com pessoas com 
implantes como pacemakers ou defibriladores, cujo 
funcionamento foi alterado por influência do sistema de 
EMS. A inexistência de um folheto de contra-indicações 
para esse produto levou essas pessoas a pôr 
inconscientemente a sua vida em risco, tendo sido uma 
falta grave e condenável da empresa distribuidora do 
sistema. 

A FDA, até à data, certificou apenas um sistema de 
EMS como respeitando as normas de segurança e 
qualidade no seu fabrico e utilização. Embora grande 
parte dos actuais sistemas seja portátil e actuado por 
baterias de baixa voltagem (tipicamente entre 9 e 12 
volts), o que praticamente elimina qualquer risco para a 
saúde do seu utilizador (excepto para os grupos de risco 
referidos acima), isso não impede que não se possam 
sentir alguns dos efeitos secundários descritos, como 
irritações na pele, uma vez que não são certificados. 

O acompanhamento médico na utilização destes 
aparelhos é também uma componente importante para se 
evitar este tipo de problemas, sendo uma mais-valia para 
um correcto seguimento de normas de segurança e 
utilização do sistema de EMS.  
 
 

CONCLUSÃO  
 

Os sistemas de estimulação electromuscular apre-
sentam muitas aplicações tanto na área da fisioterapia 
como no ramo desportivo. A ideia dos resultados reais da 
EMS por parte das pessoas é geralmente errada, 
contribuindo em muito para isso a existência de uma 
máquina de publicidade enganosa a estes produtos, 
conferindo-lhes as virtudes de um ginásio caseiro muito 
especial, um ginásio em que basta uma pessoa sentar-se 
no sofá, ligar o aparelho de EMS e ver os músculos a 
desenvolver -se, a gordura a desaparecer e o corpo a 
adelgaçar-se. Sem esforço. Esta ideia, passada nas 
publicidades aos sistemas comerciais de EMS, é um 
atentado à boa fé dos consumidores que, ao observarem 
na generalidade dos casos a ausência de resultados a esse 
nível, muitas vezes adoptam a opinião de que os sistemas 
de EMS “não servem para nada”. Este clima 
sensacionalista que envolve os sistemas de estimulação 
electromuscular prejudica a sua imagem e aumenta o 
sentimento de suspeição daqueles que, muitas vezes por 
questões terapêuticas, se vêem perante a possibilidade de 
um tratamento com base em EMS. 

Os sistemas de EMS apresentam resultados com-
provados no controlo da dor, reabilitação e reeducação 
musculares, redução de espasmos e prevenção de atrofia. 
É facto igualmente assente que estes sistemas melhoram a 
circulação sanguínea e aumentam a flexibilidade dos 
músculos e articulações, melhorando o alcance de 
movimentos do corpo. No campo desportivo, estes 
funcionam como agentes potenciadores do desenvol-
vimento e recuperação dos músculos quando sujeitos a 
treinos de força resistiva, como é o caso da musculação. 
Note-se que é aqui que reside a diferença fundamental 
para o que dizem as publicidades aos produtos de EMS: o 
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sistema actua como complemento potenciador e não como 
substituto do exercício físico. 

Por outro lado, há que ter em conta as limitações ao 
uso de EMS e eventuais problemas que possa provocar. 
Nem toda a gente pode fazer EMS, e grande parte dos 
sistemas comerciais existentes não têm nenhum 
certificado passado por autoridades credíveis em como 
apresenta níveis de qualidade e segurança na sua 
utilização. Se se associar a este facto o de muitas pessoas 
fazerem EMS sem acompanhamento médico, não é de 
espantar a ocorrência de problemas como queimaduras, 
hematomas ou dores (entre outros) sofridos pelos 
utilizadores destes sistemas. 

 
Os resultados expostos no artigo põem a nu um facto 

incontornável: a EMS não nos dará os bíceps do Arnorld 
Schwarznegger se permanecermos sentados no sofá, mas 
pode potenciar os efeitos da prática desportiva intervindo 
nas suas diferentes etapas de forma decisiva.  
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