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Introdução.A reabilitação de doentes críticos através da cicloergometria passiva (CP) e da estimulação elé-
trica neuromuscular (EENM) tem por objetivo prevenir os efeitos deletérios do hipotrofismo, promover melhora 
funcional e diminuir tempo de internamento na unidade de terapia intensiva (UTI), porém seus efeitos sobre o 
estresse oxidativo celular ainda são desconhecidos.Objetivos. Analisar o impacto da CP e EENM sobre o 
estresse oxidativo em pacientes críticos. Método.Trata-se de um ensaio clínico, controlado e randomizado, 
com uma amostra composta de 35 pacientes, internados na UTI do Hospital Agamenon Magalhães (HAM) em 
ventilação mecânica. O trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do HAM sob número do CAAE: 
04563612.5.0000.5197. Os pacientes foram divididos em quatro grupos:controle (n=10) -pacientes que não 
realizavam nenhum tipo de intervenção terapêutica; EENM (n=9) -pacientes submetidos à EENM do músculo 
quadríceps; CP (n=9) -pacientes que só realizavam a CP de membros inferiores e EENM e CP (n=7); pacientes 
submetidos à EENM e a CP de membros inferiores. Foram coletados 20 mL de sangue, onde foram avaliados 
os níveis de óxido nítrico (ON) no monócito antes e depois do protocolo do estudo.Resultados.Em relação 
às variáveis demográficas e clínicas, os grupos mostram-se homogêneos no início do estudo. Para análise do 
ON, foi observada redução significativa comparando o antes e depois para os grupos submetidos à EENM e 
aCP, isoladamente. Quando comparados os quatro grupos houve redução da variação dos valores do ON das 
células estimuladas comparando o grupo controle com o grupo submetido à EENM e comparado ao grupo CP 
(p< 0,001). Conclusão. Concluir-se que a utilização da CPe da EENM promoveu redução dos níveis de ON 
celular, evidenciando os efeitos benéficos na redução do estresse oxidativo em pacientes críticos. Contudo, nós 
precisamos de mais pesquisas com uma maior população para que possamos concluir esses resultados.
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