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Parte 2
Este

material

é

uma

publicação

seriada,

e

neste

fascículo

demonstraremos como as terapias com eletroestimulação muscular
podem ajudar.
O que é a eletroestimulação elétrica de superfície?
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Trata-se de um tipo de estimulação realizada para
promover ajustes mecânicos, funcionais e

até morfológicos em músculos
lesionados. É amplamente utilizada
em pessoas que sofreram algum
tipo de lesão permanente ou
provisória. As correntes
elétricas utilizadas são
seguras e recomendadas
para tratamento em domicílio.
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Terapias com
eletroestimulação
muscular.
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Melhoram a

contratilidade muscular
(capacidade de contração do
músculo) e também o volume
muscular. [2,3]
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Melhoram a força e
a mobilidade dos grupos
musculares paralisados (total ou
parcialmente):
• Extensores do joelho;
• Adutor do quadril;
• Flexor do joelho.[4]
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Recomendações:
Cargas de estímulo elétrico moderadas parecem já exercer efeitos
bastante

positivos

para

manutenção

do

tônus

e

morfologia

musculares. Para maiores informações consulte o seu fisioterapeuta
ou profissional de educação física!
Figuras e ilustrações:
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