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AS	  SESSÕES	  DE	  TRATAMENTO	  COM	  
PRESSÃO	  NEGATIVA	  INTERMITENTE	  

UTILIZANDO	  O	  DISPOSITIVO	  
VACUSPORT®	  BASEIAM-‐SE	  NA	  

INVESTIGAÇÃO	  MÉDICA	  EM	  VIAGEM	  
ESPACIAIS	  TRIPULADAS.	  	  OU	  SEJA,	  
UTILIZA	  A	  GRAVIDADE	  ZERO	  OU	  

MICROGRAVIDADE	  
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ESTA	  TERAPIA	  COMEÇOU	  A	  SER	  
DESENVOLVIDA	  NO	  GERMAN	  

INSTITUTE	  FOR	  SPACE	  MEDICINE	  -‐	  
GERMAN	  AEROSPACE	  CENTRE,	  

DANDO	  ORIGEM	  AO	  LBNPD	  (LOWER	  
BODY	  NEGATIVE	  PRESSURE	  DEVICE).	  	  

O	  MECANISMO	  FISIOLÓGICO	  QUE	  SUPORTA	  ESTA	  TERAPIA	  É	  A	  CONDIÇÃO	  DE	  PRESSÃO	  
NEGATIVA	  PERMANENTE	  DAS	  REGIÕES	  ANATÓMICAS	  CORRESPONDENTES	  AOS	  MEMBROS	  

INFERIORES	  E	  BACIA	  PÉLVICA,	  O	  QUE	  POR	  SUA	  VEZ	  FAVORECE	  A	  CIRCULAÇÃO	  
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DANDO	  ORIGEM	  AO	  LBNPD	  (LOWER	  
BODY	  NEGATIVE	  PRESSURE	  DEVICE).	  	  

EM	  1999,	  INICIA-‐SE	  O	  DESENVOVIMENTO	  DE	  UMA	  NOVA	  VERSÃO	  QUE	  
UTILIZAVA	  PRESSÃO	  NEGATIVA	  NÃO	  PERMANENTE,	  MAS	  SIM	  INTERMITENTE.	  

Curso	  COP,	  29	  de	  Novembro	  de	  
2014	  

Curso	  COP,	  29	  de	  Novembro	  de	  
2014	  

Curso	  COP,	  29	  de	  Novembro	  de	  
2014	  



José	  Gomes	  Pereira	   Curso	  COP,	  29	  de	  Novembro	  de	  2014	  

3	  

Curso	  COP,	  29	  de	  Novembro	  de	  
2014	   10	  Sport	  Assets	  Management	  Copyright	  	  VACUSPORT	  ©	  

A Pressão Negativa Intermitente: 

Fase Negativa  

Otimização da circulação 
sanguínea: 

• Dilatação capilar 

• Capitalização 

• Melhoria da circulação                                                
periférica 
 

Fase Positiva  

Activação venosa e linfática 
com eliminação dos produtos 
nocivos: 

• CK – Creatine knase 

• Acido láctico 

• Ureia 

• Acido úrico 

• Outros 
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PRINCÍPIO	  FÍSICO	  
	  
•  	   VÁCUO	  ALTERNANTE	  
	  
•  	   PRESSÃO	  NEGATIVA	  INTERMITENTE	  

A	  TÉCNICA	  CONSISTE	  NA	  ESTIMULAÇÃO	  DA	  MICROCIRCULAÇÃO	  ATRAVÉS	  DA	  DILATAÇÃO	  
E	  COMPRESSÃO	  DOS	  CAPILARESES,	  ORIGINADA	  PELA	  PRESSÃO	  CÍCLICA,	  NEGATIVA	  E	  
POSITIVA	  DE	  CARÁCTER	  INTERMITENTE.	  OS	  DIFERENTES	  PROGRAMAS	  JOGAM	  COM	  
DIFERENTES	  TEMPO	  DE	  EXPOSIÇÃO	  A	  ESTAS	  SITUAÇÕES:	  

1.   NEGATIVA	  
2.   POSITIVA	  
3.   VÁCUO	  
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O VACUSPORT 

• Regeneração / recuperação acelerada de atletas 
após treino diário ou após as competições. 

• Cooling down - melhoria de desintoxicação / 
descongestionamento. 

• Melhoria natural do rendimento e capacidade 
aumentada. 

• Reabilitação acelerada e cicatrização de micro-
lesões nos membros inferiores(distensões, 
rupturas de fibras musculares, rigidez dos 
músculos, feridas..). 

Com o VACUSPORT, os fluxos arterial, venoso e linfático são estimulados, resultando uma 
maior cadência de oxigénio para as células, articulações, tendões, tecidos e músculos, e também 

uma mais rápida eliminação de produtos nocivos. Para além disso, o tónus muscular e a 

concentração de endorfinas no cérebro são aumentados. 

                Os seguintes efeitos podem ser verificados: 


