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Introdução. A Estimulação elétrica neuromuscular (EENM) é comumente usada na prática clínica objetivando o for-
talecimento muscular. Porém, ainda não foram definidos quais os parâmetros mais indicados para serem usados para 
este escopo, e em especial em situações desportivas. Objetivos. Avaliar os efeitos do treinamento crônico por meio 
de EENM no desempenho e na arquitetura no quadríceps femoral em um atleta jogador de futebol competitivo. Méto-
dos. O voluntário, jogador de futebol, realizou EENM no músculo quadríceps, com uma corrente de baixa frequência 
(frequência de 100 Hz e duração do pulso de 200 µs, TON de 6 segundo e TOFF de 18 segundos), durante 6 semanas, 
três vezes por semana, com um estimulador elétrico. Foi avaliado o pico de torque evocado do músculo quadríceps, 
pelo dinamômetro isocinético, arquitetura muscular (espessura muscular, ângulo de penação e comprimento do fas-
cículo), pelo ultrassom e os sinais eletromiográficos pelo eletromiógrafo (mensurado pelo RMS-valor médio da raiz 
quadrada) do músculo vasto lateral. Tais avaliações foram realizadas antes e depois do período de 6 semanas. O pro-
jeto de pesquisa foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Faculdade de Ciências da Saúde – CEP/
FS da Universidade de Brasília – UnB (processo: 1.062.995). Foi realizada uma análise descritiva dos dados, obtidos 
através da média e percentil dos dados das variáveis do estudo.  Resultados. O torque evocado aumentou 156,1 
Nm para 213,2 Nm (36,57%), dos músculos extensores do joelho, a espessura muscular aumentou de 2,36 cm para 
3,11 cm (31,77%), o ângulo de penação aumentou de 12,80º para 20,62º (61,09%), o comprimento do fascículo diminuiu 
de 12,77 cm para 10,44 cm (18,24%) e por fim houve o aumento do RMS de 20,71 para 23,57 (13%) no músculo vasto 
lateral. Conclusão. A EENM por um período de 6 semanas promoveu aumento do torque evocado e modificações 
na arquitetura muscular, com o aumento da espessura muscular e ângulo de penação e diminuição do comprimento do 
fascículo, assim como o aumento do RMS melhorando o desempenho muscular em jogador de futebol.
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