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Capítulo 1: Introdução

Capítulo 2: Princípio
de funcionamento

Este é o manual de aplicação do Supramá-
ximus. Ele servirá como suporte ao treina-
mento oferecido pela Adoxy e também 
como referência para os profissionais que 
farão uso deste equipamento. Este 
manual, de nenhuma maneira, substituí o 
treinamento oferecido pela Adoxy  e 
tampouco a sua leitura credenciará a 
quaisquer profissionais o uso terapêutico 
de PEMF. 

É imprescindível que o profissional tenha 
pleno entendimento do conteúdo deste 
manual e treinamento de aplicação antes 
de realizar procedimentos com o Supra-
máximus.

A contração muscular por emissão de 
pulsos eletromagnéticos é segura e eficaz 
se todos os procedimentos de segurança 
forem seguidos: a seleção adequada do 
paciente apto a esta terapia, o termo de 
consentimento informado, o pré e pós 
procedimento, a compreensão da expecta-
tiva do paciente e o pleno domínio da 
parametrização do equipamento. 

A descoberta de eletricidade é atribuída a 
Scribonius Largus, em 42 a.C. onde ele 
utilizava um feixe elétrico para realizar 
tratamentos de dor de cabeça e inflama-
ções nas articulações, as artrites. O feixe 
era colocado sobre o local acometido e 
então descarregava sua energia elétrica 
que anestesiava o local, melhorando 
momentaneamente a dor e inflamação.

Partindo do princípio que o capacitor é um 
corpo composto de condutores e isolantes 
fica fácil entender que o tecido biológico 
tem propriedades que o permitem compa-
rar com um capacitor. 

Os tecidos pelos quais as correntes elétri-
cas irão fluir são os tecidos de revestimen-
to do organismo, sendo, portanto, a pele 
(epiderme, derme e hipoderme), os múscu-
los e nervos. A hipoderme consiste na 
camada gordurosa da pele e a epiderme a 
camada descamativa. Ambas são pobres 
em água e eletrólitos constituindo um 
meio isolante para passagem de correntes 
elétricas. 

Fonte: Fundamentos e princípios físicos das corren-
tes elétricas aplicadas ao tecido biológico

Estímulo no músculo proporcional ao mA

Choque na pele (nervos receptores)

Frequência (Hz)

Amplitude / potência: quantidade de 
corrente

Limitação de tamanho de onda (1/1000)

Entendendo a Eletroestimulação:
O Supramáximus tem como princípio de 
funcionamento a emissão de pulsos 
eletromagnéticos para geração de contra-
ções musculares em frequências ajustá-
veis.

Para entender a diferença entre essas 
tecnologias, é muito importante ter em 
mente: 

2.1 A diferença entre eletroestimula-
dores e PEMF

2.1.3 Entendendo a eletroestimula-
ção: mecanismo de ação

2.1.2 O tecido biológico como um capacitor

2.1.1 Entendendo a eletroestimula-
ção: histórico
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A seguir a listagem das diferentes tecnolo-
gias de correntes terapêuticas existentes:

A corrente galvânica possui como caracte-
rística técnica uma corrente contínua com 
baixa frequência.

A corrente contínua ou galvânica consiste 
de um fluxo unidirecional de elétrons, isto 
é, trafega sempre de um pólo a outro na 
mesma direção. Possui frequência baixa, o 
que faz com que sua penetração através 
da pele seja superficial. Muito utilizada 
para introdução de princípios ativos,

Do inglês vem a sua sigla MENS, Micro 
Electro Neuro Stimulation, significa micro 
neuro estimulação. Como as característi-
cas técnicas possuem correntes alterna-
das monofásica alternada.

O funcionamento da tecnologia de aplica 
com microcorrentes em ação superficial. 
Operam em nível subsensorial, na faixa de 
microamperes (mA). Modulam a função 
das células ao seu alcance para promover 
principalmente aumento do metabolismo 
local, do tônus e do viço cutâneo.

conhecida erroneamente como “ioniza-
ção”; desincruste, banho galvânico e 
analgesia. A aplicação consiste em eletro-
dos e esponjas umedecidas em água ou 
soro fisiológico.

2.1.4 Os diferentes tipos de correntes 
terapêuticas

2.1.4.1 Corrente galvânica

2.1.4.2 M.E.N.S

Parametrização: 

- Frequência portadora: 15 Khz
- Frequência: 1 a 500 hz
- Intensidade: 0 a 1000 uA

Parametrização: 

- Frequência: 1 a 200 Hz

Corrente Galvânica
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Por não ter uma corrente elétrica específi-
ca, a técnica e a nomenclatura são as 
mesmas. Eletro: remete a eletricidade, 
correntes elétricas; Lipo: a gordura locali-
zada e Lise: quebra. Quebra da gordura 
pela corrente elétrica. Características 
técnicas da eletrolipólise se dá pela corren-
te elétrica alternada de média frequência 
modulada em baixa frequência. 

Na Eletrolipólise as correntes de eletrolipó-
lise aumentam a atividade enzimática das 
células adiposas reduzindo os lipídeos 
acumulados nos tecidos com objetivo de 
atenuar a gordura localizada.

Esse é um exemplo de nome comercial 
dado a corrente elétrica de estímulo 
muscular. Ficou conhecida com esse 
nome por causa do pesquisador russo 
Yakov Kotz que fez os primeiros trabalhos 
de fortalecimento muscular eletrônico. 
Seu nome técnico é NMES – Nerve and 
Muscular Eletrical Stimulation, que signifi-
ca Estimulação Elétrica de Nervos e 
Músculos. 

Possui características técnicas de uma 
corrente alternada simétrica, balanceada, 
de média modulada em baixa frequência 
fixa e Senoide. 

A corrente russa penetra na pele e estimula 
o neurônio motor presente no ventre do 
músculo e faz com que ele diminua e 
aumente temporariamente de tamanho 
caracterizando a contração e relaxamento 
muscular. Além disso, estimula a circula-
ção, aumentando o aporte sanguíneo para 
o local, fazendo com que o músculo se 
torne mais firme (tônico).

2.1.4.3 Eletrolipólise

2.1.4.4 Corrente Russa

Corrente M.E.N.S.

Eletrolipólise
Corrente Russa

Parametrização: 
- Frequência: 5 a 30 Hz
- Pulso: 300 a 600 us

Parametrização: 
- Duração de fase ativa: 50%
- Frequência modulada: 50 Hz
- Frequência portadora: 2.500 Hz
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Mais um exemplo de denominação comer-
cial, a corrente Aussie significa corrente 
australiana. É uma variação da corrente 
russa, seu nome técnico é BMAC- Burst 
Modulated Alternating Current, ou corrente 
alternada modulada em burst. 

Características técnicas: corrente alterna-
da de média frequência modulada em 
pulsos (burst) de baixa frequência variável. 
Simétrica e balanceada. Senóide. 

O funcionamento da corrente Aussie se dá
pelo estímulo do neurônio motor presente 
no ventre do músculo e faz que ele diminua 
e aumente temporariamente de tamanho 
caracterizando a contração e relaxamento 
muscular. Além disso, estimula a circula-
ção, aumentando o aporte sanguíneo para 
o local, fazendo com que o músculo se 
torne mais firme (tonico). A diferença da 
Aussie para a Russa é que devido aos 
pulsos de curta duração, produzirão mais 
força aumentando a força que o músculo 
fará (torque) perante a passagem da 
corrente.

2.1.4.5 Corrente Aussie
Antes do entendimento sobre pulso eletro-
magnético é necessário discorrer sobre 
alguns princípios básicos do eletromagne-
tismo: a Lei de Faraday-Neumann-Lenz. A 
lei de Faraday-Neumann-Lenz, ou lei da 
indução de Faraday, é uma das equações 
fundamentais do eletromagnetismo. A 
expressão matemática descreve e prevê 
como um campo magnético interage com 
um campo elétrico, e como conseguinte a 
interação destas forças produz uma outra 
força denominada eletromotriz: indução 
eletromagnética. Esses princípios funda-
mentais do eletromagnetismo norteiam o 
funcionamento de motores elétricos, 
dínamos, solenoides e o Supramáximus.

Credita-se a Faraday a descoberta da 
indução eletromagnética e o nome da lei 
relativa a esse fenômeno. Este fenômeno 
foi comprovado experimentalmente por 
Faraday diversas vezes, que descrevia 
esse fenômeno como linhas de força. Já a 
Neumann, em 1845, credita-se a formula-
ção matemática da lei de Faraday. Nela, a 
força eletromotriz produzida em um circui-
to, pela indução, era expressa pelo negati-
vo da derivada do fluxo magnético com o 
tempo através da área delimitada por esse 
circuito. O sinal negativo diz respeito ao 
sentido da Força Eletromotriz – e, por 
conseguinte, da corrente elétrica – e pode 
ser expressa matematicamente por meio 
da chamada Lei de Lenz, desenvolvida por 
Heinrich Lenz em 1834, que integra o 
consectário da lei de Faraday.

Há diversas aplicabilidades, pois todos os 
equipamentos eletroeletrônicos utilizam o 
fenômeno da indução, seja para produzir 
uma corrente contínua, como nos 
dínamos, ou uma corrente alternada, como 
nos geradores, transformadores, alterna-
dores e indutores de pulso de fluxo magné-
tico, como no Supramáximus.

2.2 Tecnologia PEMF

Parametrização: 
- Duração de fase ativa: 10, 20%
- Frequência modulada: 1 a 120 Hz
- Frequência portadora: 1000, 4000Hz

Corrente Aussie
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O movimento relativo entre um imã e o 
condutor e a produção, ou não, de um 
campo elétrico nessa experiência levaram 
a uma aparente dicotomia, exercendo, por 
sua vez, papel fundamental no desenvolvi-
mento da relatividade restrita por Albert 
Einstein em 1905.

O Campo de Pulso eletromagnético 
(PEMF) é um pulso de alta energia de 
espectro amplo, que ao se propagar pelo 
espaço gera um campo elétrico defasado, 
oriundo de um campo magnético, cuja 
frente de onda interfere em circuitos 
eletroeletrônicos e no tecido muscular. 

Na natureza, os pulsos eletromagnéticos 
conhecidos são oriundos de explosões 
solares ou explosões estelares e ações 
antrópicas. No último caso dando diver-
sas aplicabilidades, dentre elas, a terapia 
de hipertrofia muscular.

Embora alegações de que a eletricidade 
pode ajudar na cura óssea tenham sido 
relatadas já em 1841, foi só em meados 
da década de 1950 que os cientistas 
estudaram seriamente o assunto. Durante 
a década de 1970, Bassett e sua equipe 
introduziram uma nova abordagem que 
tentava tratar fraturas tardias; uma técnica 
que empregou um sinal bifásico de baixa 
frequência muito específico a ser aplicado 
para fraturas não consolidadas / retarda-
das. O uso de estimulação elétrica na 
região lombossacra foi tentado pela 
primeira vez por Alan Dwyer, da Austrália.

A medicina veterinária foi a percussora na 
área da saúde a usar a terapia PEMF, no 
uso do dispositivo em ortopedia (fraturas 
em equinos). Desde então o uso foi sendo 
ramificado e ampliado, em 2004, um siste-
ma de PEMF foi aprovado pelo FDA como 
um adjunto à cirurgia de fusão cervical em 
pacientes com alto risco de não fusão. Em 
2020, o FDA recomendou a mudança do 
PEMF da categoria Classe 3 para o status 
Classe 2, devido a notoriedade de baixo 
risco de aplicabilidade.

O equipamento Supramáximus é, em suma, 
um gerador de pulsos eletromagnéticos.

Em meados da década de 80, em paralelo 
com a pesquisa do PEMF sendo feita na 
Europa Ocidental, nos Estados Unidos e 
no Japão, uma grande quantidade de 
trabalhos científicos estavam sendo 
desenvolvidas na URSS, conforme traba-
lho de revisão de artigos realizada por 
PAWLUK, 1998, onde estes demonstra-
vam evidências científicas para benefícios 
promissores do uso de PEMF para uma 
ampla gama de aplicações, incluindo 
doença vascular periférica, doença pulmo-
nar, doença gastrointestinal, doença 
neurológica, doença reumática, pediatria, 
dermatologia, cirurgia, ginecologia, medi-
cina oral, otorrinolaringologia , oftalmolo-
gia, imunidade, inflamação, reprodução e 
tumores, com base em mais de 200 
artigos científicos referenciados envolven-
do estudos em humanos e animais.

2.2.1 Histórico da aplicabilida-
de eletromédica do PEMF

2.2.2 O PEMF Supramáximus

2

1

3
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2.3 Os Pads do Supramáximus

Software controlador de amplitude 
(T), frequência (Hz) e Tempo (s).

Capacitores de alta capacidade

Bobina de Halmholtz

1)

2)

3)

O dispositivo consiste basicamente em 
capacitores de alta capacidade para arma-
zenar energia, um dispositivo de recarre-
gamento dos capacitores, de um switch 
de alta corrente e de bobinas de 
Helmholtz, que estão localizadas nas 
partes aplicadas.

Quando o switch é acionado, os capacito-
res descarregam toda a sua energia 
através da bobina, em uma questão de 
microssegundos, produzindo uma alta 
corrente pulsada. A bobina converte a 
energia elétrica armazenada no capacitor 
em energia magnética.

Essa densidade de fluxo magnético é 
medida em T (Tesla) em homenagem ao 
engenheiro sérvio Nikola Tesla (1856-
-1943), que inventou a bobina de transmis-
são de PEMF.

Capítulo 3: Entendendo
os músculos

O grande segredo do Supramáximus está 
no aplicador, munido de boninas de 
Helmholtz capazes de gerar um fluxo 
magnético de até 7T, num total de 28T se 
aplicado em 100% de fluência nos 4 pads 
simultaneamente.

Cerca de 30 a 40% da nossa composição 
corporal correspondem ao músculo 
estriado esquelético e 10% por músculo 
liso e cardíaco.
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3.1 O mecanismo da Contração Muscular

O PA se propaga por toda a membrana da fibra muscular. 

O PA despolariza a membrana muscular, e grande parte da eletricidade do PA flui pelo 
centro da fibra. Aí, ela faz com que o retículo sarcoplasmático libere íos cálcio no meio 
intracelular. O Cálcio do retículo se junta ao cálcio que entra na célula através dos 
canais votagem-dependentes para produzir a contração muscular.

Os íons cálcio se ligam aos filamentos de actina e miosina, promovendo o encaixe de 
uns sobre os outros e causando o encurtamento da fibra muscular, que é o processo 
contrátil. 

Após fração de segundo, os íons Ca++ são bombeados de volta para o retículo sarco-
plasmático e para o meio extracelular.

a)

b)

c)

d)
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3.1.1 Funções Musculares

Segundo, Rasch, 1991; McArdle et al., 1999; GUYTON, 2011, definem as funções musculares:

3.1.2 Anatomia Fisiológica
Os músculos são compostos por numerosas fibras e cada fibra é inervada por apenas 
uma terminação nervosa. O sarcolema é a membrana celular delgada que reveste a fibra 
musculoesquelética. Cada fibra muscular contém centenas de milhares de miofibrilas, que 
são compostas por filamentos de Actina e Miosina. Sarcômeros são filamentos mais 
grossos composto pela Miosina, filamentos mais finos composto pela Actina, e estão 
interdigitados.

3.1.3 Mecanismo da Contração Muscular

Os potenciais de ação cursam pelo nervo motor até suas terminações nas fibras 
musculares. 

Responsável pelos movimentos voluntários.

Movimentos internos - órgãos, como exemplo o intestino (movimento peristáltico).

Geram movimento e força para locomoção e respiração.

Força para a sustentação corporal (postura).

Produção de calor durante períodos de exposição ao frio.

a)

b)

c)

d)

e)

interdigitados.

3.1.3 Mecanismo da Contração Muscular

a)
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b)

c)

d)

e)

f)

Em cada terminação, o nervo secreta pequena quantidade da substância neurotrans-
missora acetilcolina.

A acetilcolina age em área local da membrana da fibra muscular para abrir múltiplos 
canais de sódio “regulados pela acetilcolina”.

A abertura dos canais regulados pela acetilcolina permite a difusão de grande quanti-
dade de íons para o lado interno da membrana das fibras musculares. Isso causa 
despolarização local que, por sua vez, produz a abertura de canais de Cálcio depen-
dentes de voltagem. Isso desencadeia a PA na membrana.

A contração muscular ocorre por mecanismo de tração dos filamentos.

ATP como fonte de energia para a contração.

Entenda melhor sobre o mecanismo da Contração muscular: assista ao vídeo a seguir 
clicando no play ou escaneando o QR Code. 

https://youtu.be/R2gBKxCXlQI


15

A somação ocorre por dois meios:

Uso de energia “para ir adiante” na contra-
ção muscular, são necessárias pequenas 
quantidades de ATP para:

Bombeamento de íons cálcio do 
sarcoplasma para o retículo sarco-
plasmático e para o meio extracelu-
lar quando cessa a contração.

Bombeamento dos íons sódio e 
potássio, através da membrana da 
fibra muscular, para manter o 
ambiente iônico apropriado para a 
propagação do potencial de ação 
das fibras musculares. Bombea-
mento que necessita de energia por 
ocorrer contra-gradiente.

Fontes de energia para a contração 
muscular: 

- Resforilação: como e quando acon-
tece?

- Fontes de energia para a resforila-
ção: fosfocreatina, glicólise do 
glicogênio e metabolismo oxidativo.

3.1.4 Energética da contração muscular

Somação significa a soma de abalos 
individuais, para aumentar a intensidade 
da contração total.

Os eletroestimuladores não podem gerar 
contrações capazes de realizar hipertrofia 
pois os equipamentos de eletroestimulação

3.1.5 Contrações musculares com 
forças diferentes

a)

a)

b)

b)

a)

b)

c)

Pelo aumento do número de unida-
des motoras que se contraem ao 
mesmo tempo, referido como soma-
ção por fibras múltiplas (princípio do 
tamanho).

Pelo aumento da frequência de 
contração, que é referido como 
somação por frequência que pode 
levar à tetanização.

TIPO I: fibras vermelhas/ SUBMÁXIMAS:  
fibras de contração mais lenta, são 
mais RESISTENTES à fadiga. Recru-
tadas em exercícios de longa 
duração, como por exemplo, 
natação, ciclismo corrida.
Sistema energético utilizado: AERÓ-
BICO.
- Capacidade oxidativa, pois utiliza o 
oxigênio como principal fonte de 
energia.
- Frequência: 1-10hz

TIPO II: fibras de coloração branca/ 
SUPRAMÁXIMAS: responsável pela 
EXPLOSÃO e FORÇA, mais suscetível 
ao cansaço. Recrutadas em esportes 
de curta distância e que necessitam 
de explosão. Sistema energético 
utilizado: anaeróbico. Alta capacida-
de de contração rápida, pode chegar 
de 3 a 5x mais comparada às fibras 
do tipo I.

3.1.6 Tipos de fibras musculares

3.2 A contração muscular por Indu-
ção: o princípio do Supramáximus
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enviam corrente elétrica diretamente aos 
nervo receptores da pele. Sabendo disso, a 
quantidade de corrente fica limitada a dor 
submetida ao paciente, pois literalmente 
ele irá sentir choque elétrico na pele. 

A tecnologia PEMF, Pulsed Electromagne-
tic Field, induz a passage de corrente elétri-
ca sobre uma bobina, gerando assim um 
campo magnético associado, que por sua 
vez intefere em campos elétricos próximos, 
que neste caso são os músculos, que 
reagem a força cinética do campo magné-
tico, movimento cargas elétricas nos 
músculos, gerando contrações. 

O Conceito de indução eletromagnética 
primeiro descrito por Faraday em 1831. 
Uma bobina de fio gera um intenso campo 
magnético alternado, que consequente-
mente induz uma corrente elétrica secun-
dária na base tecido onde interage com os 
neurônios (Peres & Gomes, 2020). A lei de 
Faraday-Neumann-Lenz, ou lei da indução 
de Faraday, é uma das equações básicas 
do eletromagnetismo. Expressões mate-
máticas descrevem e predizem como o 
campo magnético interage com o campo 
elétrico e, como resultado, a interação 
dessas forças produz outra força chamada 
força eletromotriz: a indução eletromagné-
tica. O PEMF utiliza campos magnéticos 
alternados, baseado na lei da indução 
eletromagnética, promove correntes elétri-
cas que despolarizam o tecido neuromus-
cular causando  contrações submáximas e 
supramáximas  (Kinney  &  Lozanova,  
2019;  Kent  & Kinney,  2021).  Os neurônios 
motores são ativados devido ao seu 
grande diâmetro  e,  portanto, menor  resis-
tência  em comparação  com  outros  tipos  
de  neurônios. Uma  vez  que  os nocicepto-
res  não  são  ativados,  a  aplicação  de  
estimulação magnética não é dolorosa 
(Tyler, 2017;Weiss & Bernardy, 2019;). O 
PEMF gera impulsos que são independen-
tes da função cerebral, e com uma frequên-
cia tão rápida que não permite a fase de 
relaxamento muscular, caracterizando as

contrações tetânicas. Para simular condi-
ções de carga de trabalho ao músculo, o 
equipamento modula a emissão de PEMF 
em modos submáximos, de 1Hz a 10Hze 
modo supramáximo, de 10Hz a 100Hz, 
com tempo ON em segundos também 
parametrizável (0 a 60s). Sob  condições  
normais,  a  maior  quantidade  de  tensão  
que  poderia  ser  desenvolvido  e  realizada  
fisiologicamente  é chamada contração 
voluntária máxima (CVM) (Weiss & Bernar-
dy, 2019). Normalmente, dura apenas uma 
fração de segundo. Contrações com  
tensão  superiores  a  (CVM)  são  definidos  
como  supra  máximos.  A  PEMF  tem  a  
capacidade  de  gerar contrações supra-
-máximas sustentadas por vários segun-
dos, o que aumenta significativamente o 
estresse / carga de trabalho, se que haja 
adaptação muscular (Giesse, 2021).

Na contração supramáxima as proteínas 
são degradadas, porém os aminoácidos 
são reaproveitados no processo de síntese 
as custas de gasto energético intenso.Vá-
rios estudos  mostraram  que  os  humanos  
são  incapazes  de  ativar  totalmente  os  
músculos voluntariamente  como  a força 
dos músculos a contração é limitada pelas 
taxas de disparo e condutividade de vias 
neurais (Gabriel et al, 2006; Dowling et  al, 
1994; Gandevia, 2001;).  Muitos profissio-
nais acreditam que  o acúmulo de  ácido 
lático é  responsável pelo processo de 
fadiga muscular. No entanto, o verdadeiro 
vilão é a alteração de pH na região da 
junção neuromuscular que pode, inclusive, 
ser potencializada pela quebra contínua de 
ATP em ADP e liberação de um P+, que 
intensifica a acidificação da placamioneu-
ral. Esta acidificação induz a um bloqueio 
de transmissão nervosa, culminando em 
fadiga muscular. Ao contrário do que se diz, 
o PEMF independe de ativação neural, 
induzindo um estímulo direto na fibra 
muscular e realizando um “by-pass” do 
processode bloqueio neuromuscular da 
fadiga fisiológica. 
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Contrações musculares intensas exigem 
uma quantidade considerável de energia 
que é fornecida na forma de ácidos 
graxos livres a partir do tecido adiposo via 
lipólise, o que além do consumo de FFA 
por ativação de beta oxidação também 
favorece a redução de triglicerídeos geral 
(Kniight & Kamen, 2001; Goldberg,2021;). 
A PEMF aumenta atividade catalítica LDH 
em 35% e CK em 227,8 % ao longo de 8 
horas. (Weiss & Bernardy, 2019).

Segundo Duncan eDinev (2020), em um 
estudo in vivo realizado em modelo expe-
rimental porcino, o PEMF foi capaz de 
induzir alterações musculares hipertrófi-
cas após 2 semanas de tratamento.  Os 
autores relatam um aumento da densida-
de da massa muscular de 20,56%.  No 
mesmo estudo, foi observado um aumen-
to na densidade da fibra muscular (hiper-
plasia) de 8,0%.  O tamanho médio da 
fibra muscular individual aumentou 
12,15%, 2 semanas após o tratamento, 
enquanto o grupo controle não apresen-
tou mudanças significativas na densida-
de da fibra ou hiperplasia. Os autores 
sugerem que o PEMF pode ser usado 
para indução não invasiva do crescimen-
to muscular. O mecanismo exato de 
contração muscular pelo campo eletro-
magnético ainda permanece desconheci-
do. A hipótese clássica é a de despolari-
zação dos neurônios motores periféricos,

com liberação de acetilcolina na placa 
mioneural. A acetilcolina se liga a recepto-
res na membrana das células musculares 
esqueléticas (Receptores-canais de 
sódio), alterando a voltagem da membra-
na e induzindo a abertura dos canais de 
cálcio voltagem-dependentes, resultando 
em um influxo maciço de cálcio e induzin-
do a contração muscular. Entretanto, 
existem evidências de que o PEMF é 
capaz de estimular ao menos dois meca-
nismos moleculares relacionados a 
expressão de Canais de Cálcio Voltagem 
dependentes e aumento das concentra-
ções de cálcio intra-celulares em tecido 
ósseo (Petechia et al, 2015). No entanto, o 
efeito observado em células ósseas pode 
estar se repetindo em tecido muscular, o 
que explicaria uma maior efetividade do 
PEMF em relação às correntes elétricas. 
Isto porque, o efeito de contração muscu-
lar, na verdade, pode ser desencadeado 
por uma alteração direta de voltagem da 
membrana da célula muscular esqueléti-
ca, levando a abertura dos canais de 
cálcio voltagem-dependentes e conse-
quente contração muscular, porém sem 
depender da despolarização neuronal, ou 
seja, um efeito direto sobre o músculo. 
Obviamente, essa hipótese reduziria 
bastante o fator de fadiga muscular 
decorrente da inibição de transmissão 
nervosa na placa mioneural ocasionada 
pela acidificação nesta região. Petechia 
et al (2015) ainda demonstram o aumen-
to da expressão de canais de cálcio

3.2.1 Supramáximus e Hipertrofia Muscular
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3.2.2 Supramáximus e a Diástese Abdominal

3.2.3 Supramáximus e os glúteos

voltagem dependentes em células em 
cultura. Se o efeito for reprodutível em 
musculatura esquelética, abre-se uma 
avenida de possibilidades para o ganho 
efetivo de geração de força e eficiência 
muscular, tanto na área esportiva quanto 
estética.

Especialmente no que diz respeito a 
distância entre os músculos retos abdo-
minais foi observada uma redução de 
16,7 % em 1 mês e 22,7% após 3 meses. 
Após seis meses, os autores reportam 
que 9 pacientes retornaram para avalia-
ção, e apresentaram, em média, uma 
redução de gordura de 17,6%, aumento de 
21,7% no músculo e redução de 23,2% da 
distância entre os músculos abdominais.  
O peso dos pacientes não mudou signifi-
cativamente. O referido estudo não 
apresentou grupo controle, mas os resul-
tados inicias sugerem um efeito benéfico 
na redução de gordura e no fortalecimen-
to muscular.

No Brasil, uma das maiores demandas de 
estética corporal é aparência da região de 
glúteos e coxas. Na última década, espe-
cialmente, o aumento de nádegas vem 
crescendo significativamente ao longo da 
última década (McRae & Boris, 2013).  
Segundo os dados reportados pela Socie-
dade Americana de Cirurgiões Plásticos, 
para o ano de 2018 foram realizados mais 
de 29.000 procedimentos estéticos para 
glúteos, incluindo a colocação de implan-
te de silicone; retalhos locais ou rearranjo 
de tecidos, preenchimento com substân-
cias como géis de ácido hialurônico, 
polimetilmetacrilato ou poliacrilamida e 
ainda, enxerto autólogo de gordura (Plas-
tic Surgery Statistics, 2020; Chacur et al, 
2019;). Entretanto, a incidência de compli-
cações e efeitos adversos para estes 
procedimentos é relativamente alta, 
incluindo fibroses, necrose tecidual, 
seroma, dor e hipersensibilidade e infec-
ções. Tendo em vista os riscos inerentes 
aos procedimentos invasivos, as tecnolo-
gias não invasivas e de baixo risco como 
o PEMF, representam uma importante 
alternativa para o ganho de massa 
muscular na região glútea.

Durante a gravidez, os músculos abdomi-
nais são esticados e separados extensi-
vamente para acomodar o feto em cresci-
mento.  No entanto, os músculos abdomi-
nais frequentemente não retornam 
completamente à sua posição original e 
podem permanecer separados após o 
parto. Em casos severos, a separação 
dos músculos pode exceder 2,7 Cm, 
caracterizando uma condição de diástase 
abdominal. Jacob e Rank (2020) em um 
estudo piloto com 10 pacientes utilizou o 
protocolo de PEMF duas vezes por 
semana durante 30 minutos por 2 sema-
nas. As pacientes foram acompanhadas 
1,3 e 6 meses após o término do trata-
mento com PEMF. Os resultados obtidos 
a partir de imagens de ressonância mag-
nética mostraram uma redução média de 
gordura de 17% em 1 mês e 20% após 3 
meses. Os autores também relataram um 
efeito de aumento médio da espessura do 
músculo de 20,5 % após 1 mês e 21,3% 
após 3 meses. Especialmente, no que diz 
respeito a distância entre os músculos 
retos abdominais foi observada uma 
redução de 16,7 % em 1 mês e 22,7% 
após 3 meses. Os autores também relata-
ram um efeito de aumento médio da 
espessura do músculo de 20,5 % após 1 
mês e 21,3% após 3 meses. Especialmen-
te no que diz respeito a distância entre os 
músculos retos abdominais foi observa-
da uma redução de 16,7 % em 1 mês e 
22,7% após 3 meses. 
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Um estudo recente utilizando imageamen-
to por ressonância magnética nuclear 
demonstrou na análise volumétrica, um 
aumento significativo no tamanho dos 
músculos do glúteo de 10,81 ± 1,60%, após 
1 mês de tratamento, e no acompanha-
mento, após 3 meses, um aumento de 
13,23 ± 0,91%.  Os autores observaram um 
efeito hipertrófico mais profundo na parte 
superior do glúteo. Esse efeito resultou em 
uma elevação visível das nádegas, também 
comprovado por análise de imagens 
fotográficas (Palm, 2021).

3.2.4 SupraMaximus e a incontinên-
cia urinária
A Incontinência urinária (IU) é normalmen-
te definida como a perda involuntária de 
urina. Trata-se de um problema crônico que 
afeta negativamente e de forma significati-
va a qualidade de vida (Abrams etal, 2002). 
A incontinência urinária é classificada 
como:

va de 49,93% dos sintomas após 6 sema-
nas de tratamento e 64,4% após 3 meses. 
Os autores concluíram que a tecnologia de 
PEMF foi capaz de induzir uma melhora 
significativa nos sintomas   de incontinên-
cia urinária, especialmente mista. No 
acompanhamento de 6 meses após o 
tratamento foi observada uma melhora da 
qualidade de vida dos pacientes, com 
relação ao problema. Neste mesmo tema, 
Elena et al (2020) investigou a eficiência da 
tecnologia de PEMF comparada à estimu-
lação elétrica clássica.  O estudo foi realiza-
do com 95 mulheres em período pós-parto 
que apresentavam queixa de incontinência 
urinária. As pacientes sintomáticas recebe-
ram tratamento com PEMF ou eletroesti-
mulação em 10 sessões com a periodicida-
de de 2 a 3 vezes por semana (PEMF –28 
minutos/sessão) ou em dias alternados 
(eletroestimulação). Nesse estudo, 50 
pacientes foram tratados com PEMF, 25 
foram tratados com eletroestimulação e 20 
foram considerados como grupo controle 
saudável para fins de comparação. Os 
autores reportam que a tecnologia de 
PEMF foi capaz de melhorar significativa-
mente os índices biométricos de integrida-
de do assoalho pélvico e os sintomas de 
incontinência urinária, e que tais resultados 
se devem ao fortalecimento da musculatu-
ra do assoalho pélvico.  Interessantemente, 
os pacientes também reportaram menor 
desconforto com a utilização do PEMF, 
quando comparados a corrente elétrica.

a)

b)

c)

De estresse (IUE).

De urgência (IUU). 

Mista (IUM).

A prevalência da incontinência urinária 
pode variar entre 25 e 45%, mas podendo 
chegar a 69% em algumas populações, e 
os sintomas parecem se agravar com o 
avanço da idade, índice de massa corporal 
e alguns outros fatores (Norwegian Epicont 
study, 2000; Melville et al, 2005; 
Swithinbank et al, 1999; Khullaret al, 2014; 
Saadia, 2015;). Em geral, o mecanismo de 
incontinência urinária está frequentemente 
associado à falha do aparato muscular do 
assoalho pélvico. Recentemente, Samuels 
et al (2019) realizaram um estudo com 75 
pacientes portadores de incontinência 
urinária e fortalecimento muscular utilizan-
do a tecnologia PEMF. De todos os pacien-
tes (75), 61 mostraram melhora significati-

3.3 Indiciações clínicas do Supramáximus

a)

b)

c)

d)

e)

Flacidez muscular.

Redução de adiposidade localizada.

Redução de medidas.

Melhora na flacidez.

Tratamento da flacidez pós-lipoaspiração.



20

3.5 Seleção adequada do paciente
Devemos primeiramente entender que 
antes de realizarmos a aplicação de contra-
ção muscular por PEMF temos que fazer a 
seleção adequada do paciente que pode se 
submeter a este tratamento. Alguns 
fatores importantes devem ser levados em 
consideração:

3.6 Áreas passíveis de tratamento: 
Masculino e Feminino
Abaixo será demonstrado as áreas que 
podem receber tratamento com o Supra-
máximus. Não realizar tratamento fora 
das áreas especificadas sob graves riscos 
a saúde do paciente.

3.4 Contraindicações clínicas

f)

g)

Hipertrofia muscular.

Atrofia muscular.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

Gravidez.

Doenças cardíacas, hiperlipidemia e 
outros riscos cardiovasculares e 
cerebrovasculares.

Estômago cheio (> 1-2 horas depois).

Implantes metálicos na região a ser 
tratada.

Remover coisas de metal e eletrônicos 
do corpo.

Preenchimentos na área de tratamen-
to.

Pele não íntegra.

Cirurgia no local de tratamento (<1 ano).

Sobre: cabeça, tórax e costas.

a) A expectativa do paciente com 
relação ao tratamento: tratamentos 
de hipertrofia muscular por PEMF 
não substituem uma dieta regular e 
atividade física adequada. É impres-
cindível que o paciente seja informado

que o tratamento com Supramáxi-
mus é complementar a um estilo de 
vida saudável e pode ajudá-lo a alcan-
çar os resultados esperados de 
maneira muito mais rápida e contun-
dente.

b) Local desejado pelo paciente: é de 
extrema importância analisar se a 
área em que o paciente deseja 
receber tratamento exija cuidados 
pré e pós procedimentos específicos.

c) Estar dentro da indicação clínica: os 
pacientes que irão se submeter ao 
tratamento com o Supramáximus 
devem estar em boas condições de 
saúde, não apresentando nenhuma 
patologia e ou nenhuma contraindi-
cação ao tratamento por PEMF. 

d) Idade: pacientes ideais devem ter 
mais de 18 anos. Com idade inferior 
deverá o    profissional exigir consen-
timento formalizado dos responsá-
veis.

3.6.1 Abdômen
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3.6.2 Glúteos

3.6.3 Posterior de coxa – Isquiotibiais

3.6.5 Braços

3.6.4 Anterior da Coxa Quadríceps
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3.6.6 Panturilhas

A área a ser tratada deve estar preferen-
cialmente desnuda para melhor permeabi-
lidade magnética. 

O manípulo deve estar sempre limpo, e no 
momento do procedimento o PAD deve 
receber processo de desinfecção com 
digluconato de clorexidina 0.5%

4.2 Posicionamento do spot na área

4.1 Desinfecção do PAD

Capítulo 4: Preparação
da área

Posicione o aplicador afim de que a área 
da bobina no PAD (círculos concêntricos) 
esteja sobre a área muscular que deve 
receber contrações. Jamais posicione os 
pads em contraposição e jamais posicio-
ne sobre o coração e rosto.

4.3 Disparos PEMF
Sempre é importante que os parâmetros 
estejam todos inseridos no equipamento 
antes de realizar disparos.



23

5.1 Modo Iniciante

Amplitude (T): controla a quantidade (tamanho) de força da contração.

Frequência (Hz): controla a quantidade de estímulos em segundo, e é subdivido em:
- Submáxima: frequências entre 1 a 10Hz.
- Supramáxima: frequência entre 10 a 100Hz.

Tempo (s): controla a quantidade de tempo de emissão numa determinada frequência, 
subdividio em: 
- Tempo Sub: quantidade de tempo de emissão da frequência Submáxima.
- Tempo Supra: quantidade de tempo de emissão da frequência Supramáxima.
- Tempo Total: quantidade de tempo total do tratamento. 

Modo I: é o modo indicado para pacientes sedentários iniciantes em tratamentos com 
pulso eletromagnético. Neste modo há uma escalada de frequência entre 3Hz a 15Hz. 

Modo II: é o modo indicado para pacientes sedentários iniciantes em tratamentos com 
pulso eletromagnético. Neste modo há uma escalada de frequência entre 3Hz a 25Hz. 

Ou também chamado de “Gentle Mode”, é o modo indicado a pacientes que não se 
submetem a nenhuma prática de atividade física e desejam iniciar o tratamento de melho-
ra de tônus muscular. Também é indicado a pacientes que possam ter alguma restrição a 
prática de atividade física ou mesmo desejam o bem estar relacionado a massagens 
terapêuticas. Neste modo existem 4 níveis em escalada, que podem ser usados em 
pacientes que vão realizar procedimentos estéticos de longo prazo e ou estejam em 
processo de emagrecimento, e podem usufruir de um programa de progresso em etapas. 
Deve se considerar este modo como pré treino aos modos SPORT e ou PROFESSIONAL 
do seu Supramáximus. 

Neste modo os níveis vão gradativamente trabalhando fibras musculares vermelhas, com 
frequências baixas e, conforme o avanço das sessões, trabalhando fibras brancas com 
frequências altas.

O tempo ON: é de 5s e OFF de 5s 

Capítulo 5: Parâmetros aplicáveis
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MODO III: é o modo indicado para pacientes sedentários iniciantes em tratamentos 
com pulso eletromagnético. Neste modo há uma escalada de frequência entre 3Hz a 
35Hz

Intensidades no Modo Iniciante: a intensidade ajustável vai de 0 a 100%, e a indicação de uso 
deve levar em consideração: 

Ou também chamado de “Sport Mode”, é o modo indicado para pessoas que já realizam 
atividade física convencional, e desejam aumento de performance muscular. Existem três 
modos de variação de frequência para escolher. Escolha o modo apropriado de acordo com o 
grau de evolução do paciente. 

A tolerância do paciente. Jamais usar intensidades incompatíveis com a tolerância do 
paciente. O tratamento deve gerar fadiga, porém não pode levar a uma lesão. 

A camada adiposa da área tratada. É imprescindível considerar que a camada adiposa 
não oferece nenhum tipo de absorção das ondas magnéticas, mas oferecerá maior 
distanciamento entre o grupo muscular a ser tratado e as bobinas dos aplicadores. É 
fundamental também entender que pacientes com camada adiposa considerável geral-
mente pertencem a grupo de pacientes que não se submetem a atividade física regular, 
sendo assim, suas fibras musculares além de estarem mais distantes dos aplicadores 
também são menos suscetíveis a influência das ondas magnéticas, dando falsa 
impressão de que devemos aumentar a porcentagem de amplitude em níveis muito 
altos para observamos contração. Na verdade, deve-se considerar dosimetrias médias 
afim de garantir a possibilidade de evolução de tratamento e minimizarmos a possibili-
dade de uma intercorrência.

Gráfico de performance:

5.2 Modo Esporte

MODO IV: é o modo indicado para pacientes sedentários iniciantes em tratamentos 
com pulso eletromagnético. Neste modo há uma escalada de frequência entre 3Hz a 
45Hz.
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MODO 1 – WARM UP: neste modo temos um tempo de subida de 3Hz em 5 
minutos e a permanência em 25 minutos em 10Hz. É indicado para pacientes 
com alguma atividade física regular em busca de maximizar resultados da 
atividade física exercida. Por exemplo, pacientes que fazem caminhadas 
diárias. É indicado no pós-imediato para pacientes que realizaram procedi-
mentos com eletroterapia lipolíticas, realizando beta oxidação. 

MODO 2 – INTENSE: neste modo temos um tempo de subida de 3Hz em 5 
minutos para o nível INTENSE 15Hz que permanecerá por 5 minutos, após 
esse tempo, mais uma subida para 20Hz e permanecendo nesta frequência 
por mais 5 minutos. Após isso, tempo de descida para 15Hz em 5 minutos e 
mais 5 minutos manutenção, finalizando com tempo de descida até 3Hz. É 
indicado a pacientes que já se submeteram ao modo WARM UP e evoluíram 
na resistência física aos estímulos do PEMF. Também pode ser associado a 
tratamento pós eletroterapia lipolítica, realizando beta oxidação de maneira 
mais contundente, além gerar resultados expressivos na melhora do tônus 
muscular.

MODO 3 – SUPRAMÁXIMUS: neste modo temos um tempo de subida de 3Hz 
em 5 minutos para o nível INTENSE em 20Hz que permanecerá por 5 minutos, 
após esse tempo, mais uma subida para contração supramáxima em 25Hz e 
permanecendo nesta frequência por mais 5 minutos. Após isso, tempo de 
descida para 20Hz em 5 minutos e mais 5 minutos manutenção em INTENSE, 
finalizando com tempo de descida até 3Hz. É indicado a pacientes que já se 
submeteram ao modo INTENSE e evoluíram na resistência física aos estímu-
los do PEMF. Também pode ser associado a tratamento pós eletroterapia 
lipolítica, realizando beta oxidação de maneira mais contundente. 
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Gráfico de performance:

INTENSIDADES NO MODO SPORT: a intensidade ajustável vai de 0 a 100%, e a indicação 
de uso deve levar em consideração:

A tolerância do paciente. Jamais usar intensidades incompatíveis com a tolerância do 
paciente. O tratamento deve gerar fadiga, porém não pode levar a uma lesão. 

Ou também chamado de “Professional Mode”, é indicado a pacientes que buscam hipertrofia 
muscular e ou ganho de performance. Neste modo é possível parametrizar a frequência 
dedicada a fibras musculares vermelhas (1Hz a 10Hz), o tempo de ON, isto é, o tempo de 
emissão dos pulsos nesta frequência, e também parametrizar as frequências e o tempo ON 
de supramáxima (10Hz a 100Hz), dedicadas a trabalharem fibras musculares brancas.

5.3 Modo Profissional
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Quando usa frequências supramáximas acima de 50Hz, a fluência e o tempo ON de 
emissão se ajustarão automaticamente no limite de segurança operacional. 

Quando a frequência está entre 55-60Hz: Range de fluência será:  0-30% máximo.

Quando a frequência está entre 65-70Hz:  Range de fluência será:  0-20% máximo.

Quando a frequência está entre 75-80Hz: Range de fluência será:  0-15% máximo.

Quando a frequência está entre 85-90Hz:  Range de fluência será:  0-5% máximo；

Limitação de tempo ON em frequências supramáximas

1

2

3

4

Parametrize a frequência baixa  
(1Hz a 10Hz)

1

Parametrize o tempo de emissão 
PEMF (1 a 60 segundos)

2

Parametrize o tempo total de tratamento 
(0 a 60 minutos – 30 minutos default)

Parametrize a frequência Supra-
máxima  (10Hz a 100Hz)

3

Parametrize o tempo de emissão 
PEMF (1 a 10 segundos)

4

Parametrize a fluência/amplitude 
desejada (0 a 100%)

Frequência 1-30Hz 31-35Hz 36-40Hz 41-45Hz 46-50Hz 55-100Hz

Tempo ON 1-10S 1-5S 1-4S 1-3S 1-S 1S
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Programa de tratamento para iniciantes sedentários

Capítulo 6: Planos de tratamento

6.1 Programa 1: Start Four A Change

Primeiro passo: ativando os músculos. O escopo deste programa é iniciar pacien-
tes que não realizam nenhum tipo de atividade física e desejam iniciar um estilo de 
vida mais saudável. Muitas vezes a condição sedentária impede o paciente de 
realizar atividades físicas de forma contundente, portanto este programa é ideal 
para quem quer dar um start para uma vida mais saudável.

São indicadas 7 sessões de 30 minutos cada, mais 1 sessão de 60 minutos, 
intervaladas por no máximo 48 horas. 2 ou 4 Pads posicionados nas regiões a 
serem trabalhadas.

Dia Modo

Dia 1 Modo Iniciante 1

Dia 6 Modo Esporte 3

Dia 7 Modo Iniciante 4

Dia 8 Modo Iniciante 4 + Modo Esporte 3

Dia 4 Modo Esporte 2

Dia 2 Modo Esporte 1

Dia 3 Modo Iniciante 2

Dia 5 Modo Iniciante 3
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Programa de tratamento para iniciar hipertrofia e estimular uma rotina saudável:

6.2 Programa 2: Start Four Your Health

Segundo passo: fortalecendo os músculos. O escopo deste programa é iniciar o 
processo de hipertrofia muscular. Para isto vamos dar prioridade ao trabalho de 
contração de fibras musculares rápidas, ou do tipo 2.

São indicadas 6 sessões de 30 minutos cada, mais 2 sessões de 60 minutos, 
intervaladas por no máximo 48 horas. 2 ou 4 Pads posicionados nas regiões a 
serem trabalhadas.

Dia Modo

Dia 1 Modo Iniciante 4

Dia 6 Modo Iniciante 4

Dia 7 Modo Iniciante 4 + Modo Esporte 3

Dia 8 Modo Iniciante 4 + Modo Esporte 3

Dia 4 Modo Iniciante 4

Dia 2 Modo Esporte 3

Dia 3 Modo Esporte 3

Dia 5 Modo Esporte 3
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Programa de tratamento para iniciar hipertrofia - Nível 1:

6.3 Programa 3: Start Four Your Strength

Terceiro passo: hipertrofia muscular. Foco total no crescimento muscular. Para 
isso o Supramáximus vai trabalhar apenas frequências altas.

São indicadas 6 sessões de 30 minutos cada, mais 2 sessões de 60 minutos, 
intervaladas por no máximo 48 horas. 2 ou 4 Pads posicionados nas regiões a 
serem trabalhadas.

Dia Modo

Dia 1 Modo Iniciante 4

Dia 6 Modo Iniciante 3

Dia 7 Modo Iniciante 4 + Modo Esporte 3

Dia 8 Modo Iniciante 4 + Modo Esporte 3

Dia 4 Modo Iniciante 2

Dia 2 Modo Esporte 4

Dia 3 Modo Esporte 2

Dia 5 Modo Esporte 3
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Programa de tratamento para iniciar hipertrofia - Nível 2:

6.4 Programa 4: Start Four Máximus

Quarto passo: hipertrofia muscular elevada. Supramáximus em modo profissional-
para resultados extremos.

São indicadas 6 sessões de acordo com a tabela abaixo. A Fluência deve aumentar 
de acordo com as sessões. Modo profissional:

Mulheres

ModoPropriedades

Tempo total

Bíceps Abdômen Coxas Panturrilhas

Sub (Hz)

Sub (S)

Supra (Hz)

Supra (S)

Fluência (S)

45 min

5 

3

20

10

30%-60%

60 min

5 

2

30-35

6

40%-70%

45 min

5 

2

50

2

50%-90%

45 min

5 

1~3

20-30

8

30%-60%

ModoPropriedades

Tempo total

Bíceps Abdômen Coxas Panturrilhas

Sub (Hz)

Sub (S)

Supra (Hz)

Supra (S)

Fluência (S)

3

20-30

2

30-35

2

50 30

Homens

30 min 60 min 45 min 30 min

8 8 5 8

3

3~10 5~10 3 10

40%-60% 40%-70% 60%-90% 40%-60%




