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Palavras do autor

C

aro aluno, na disciplina de Recursos Terapêuticos Bioelétricos/
Térmicos/Mecânicos você será introduzido ao universo desses
recursos com fins terapêuticos. Os recursos bioelétricos/térmicos/
mecânicos podem ser empregados como conduta no tratamento fisioterapêutico podendo estar associados a outros recursos terapêuticos, como a
cinesioterapia e/ou os recursos terapêuticos manuais, entre outros.
Como o próprio nome diz, os recursos bioelétricos/térmicos/mecânicos
são aplicados através dos aparelhos fisioterapêuticos e por se tratarem de
recursos externos, é fundamental o conhecimento e embasamento teórico-prático em cada tema para que, ao chegar na prática clínica com seu paciente/
cliente, você tenha domínio, competência e atinja os objetivos/metas durante
todo o processo terapêutico. Assim, é fundamental o autoestudo nesta disciplina, do mesmo modo como a prática dos bioelétricos/térmicos/mecânicos
para que você alcance as competências necessárias no processo de ensino-aprendizagem, tais como: conhecer e saber aplicar os recursos de eletroterapia, laserterapia, termoterapia e mecanoterapia. É muito importante que
estas competências sejam alcançadas para que você se torne um fisioterapeuta crítico e reflexivo frente aos desafios de sua promissora profissão.
E o que veremos nesta disciplina? Na Unidade 1 serão abordados os
recursos de eletroterapia aplicada, trabalhando com os fundamentos da
eletroterapia (conceitos e efeitos terapêuticos), efeitos clínicos das correntes,
os tipos de corrente e os efeitos da corrente de baixa frequência na reabilitação. Também serão abordadas a corrente contínua, a corrente diadinâmica de Bernard, as microcorrentes, a TENS, a FES e a corrente russa.
Finalizaremos esta unidade com as indicações de correntes de média frequência, as contraindicações de correntes de média frequência, as precauções
na eletroterapia e a aplicabilidade clínica da eletroterapia na fisioterapia,
como microcorrentes e TENS; e a aplicabilidade clínica da eletroterapia
fisioterapia, como FES, corrente russa. Na Unidade 2 serão apresentados
os Recursos Termoterápicos I, em que abordaremos os conceitos do calor
superficial, os efeitos, as indicações, as contraindicações e os recursos
termoterápicos superficiais. Na sequência serão abordados os conceitos do

calor profundo, os efeitos, as indicações, as contraindicações e os recursos
termoterápicos profundos. Encerraremos essa unidade com a abordagem da
aplicação da termoterapia superficial, aplicação da termoterapia profunda,
aplicação do micro-ondas, ondas curtas e ultrassom. Já na Unidade 3 veremos
os Recursos Termoterápicos II, em que serão abordados os conceitos da
laserterapia e crioterapia, assim como os efeitos, indicação, contraindicação
e aplicação da laserterapia e crioterapia. Ainda nesta unidade serão apresentados os recursos crioterápicos na fisioterapia, crioterapia na prevenção de
lesões, crioterapia na reabilitação, crioterapia no ganho de flexibilidade e
crioterapia na massagem. Finalizaremos, na Unidade 4, com os Recursos
Mecanoterapêuticos, onde serão abordados conceito, evolução e emprego da
mecanoterapia na fisioterapia, assim como os aparelhos mecanoterápicos e
as precauções na mecanoterapia. Em sequência, abordaremos os Recursos
Mecanoterapêuticos para membros superiores (MMSS), membros inferiores
(MMII), marcha, equilíbrio e para facilitar o movimento, diante da flexibilidade, fortalecimento muscular, resistência muscular e para aumentar a atividade funcional.
Dessa forma tenha comprometimento, responsabilidade, organização
e dedicação para cumprir mais esta etapa tão importante na sua formação
acadêmica e profissional. Vamos lá?

Unidade 1
Recursos de eletroterapia aplicada
Convite ao estudo
Nesta unidade veremos os recursos de eletroterapia aplicada, trabalhando
com os fundamentos da eletroterapia (conceitos e efeitos terapêuticos), efeitos
clínicos das correntes, os tipos de corrente e os efeitos da corrente de baixa
frequência na reabilitação. Também serão abordadas a corrente contínua, as
correntes diadinâmicas de Bernard, as microcorrentes, a TENS, a FES e a
corrente russa. Finalizaremos esta unidade com as indicações de correntes de
média frequência, as contraindicações de correntes de média frequência, as
precauções na eletroterapia, a aplicabilidade clínica da eletroterapia na fisioterapia, como microcorrentes e TENS; e a aplicabilidade clínica da eletroterapia fisioterapia, como FES, corrente russa.
Para auxiliar no desenvolvimento das competências e atender aos
objetivos da unidade em questão, apresentaremos a seguir uma situação
hipotética que visa aproximar os conteúdos teóricos com a prática. Então
vamos lá!
Nancy, jovem estudante, encontra-se no último ano do curso de
Fisioterapia e está ansiosa e confiante para colocar em prática todos os
conhecimentos adquiridos ao longo dos anos de estudo. Como estudante,
sempre muito dedicada e extremamente estudiosa, acompanhava com muita
responsabilidade todas as aulas. Chegou o tão esperado momento, o estágio
supervisionado. Assim, no primeiro dia, a supervisora dividiu os grupos de
estágio e atendimento, assim como os temas de seminários que os alunos
apresentarão ao longo de todas as semanas. Nancy ficou sabendo, então, que
iniciará seus atendimentos fisioterapêuticos na Clínica Escola da sua faculdade, no setor de ortopedia-traumatologia.
A primeira paciente de Nancy chegou à clínica e ela, então, realizou a
avaliação fisioterapêutica dela. Nancy tinha total consciência do quanto seria
importante realizar uma excelente avaliação, pois por meio dela seria obtido
o diagnóstico cinético funcional da paciente. Finalizado esse diagnóstico,
Nancy poderia, então, elaborar o tratamento fisioterapêutico. Desse modo,
Nancy foi avaliar Dona Neiva, de 65 anos, portadora de osteoartrose bilateral
de joelhos e encontrou o seguinte quadro: dor mecânica bilateral em ambos
os joelhos (intensidade 8); edema de cacifo em joelhos e em ambos os tornozelos; diminuição da amplitude de movimento (ADM) em ambos os joelhos;

diminuição da força muscular, principalmente em quadríceps e músculos
posteriores da coxa; e diminuição do equilíbrio em ortostase.
Nancy está muito feliz em poder ajudar Dona Neiva com os seus
conhecimentos e quer logo colocá-los em prática. Analisando esta
situação, você que está estudando Fisioterapia consegue imaginar
quais assuntos e conceitos seriam importantes para que Nancy alcance
sucesso na prática dos atendimentos?
Em cada sessão desta unidade você acompanhará e ajudará Nancy a
resolver situações-problema relacionadas à situação proposta e que serão
resolvidas a partir dos estudos dos conteúdos tratados em cada uma das
seções. E então, você está animado? Vamos começar!

Seção 1.1

Princípios da eletroterapia
Diálogo aberto
Prezado aluno, teremos como base do processo de ensino-aprendizagem
desta unidade os fundamentos da eletroterapia (conceitos e efeitos terapêuticos), efeitos clínicos das correntes, tipos de corrente e efeitos da corrente
de baixa frequência na reabilitação. Todos estes conteúdos são fundamentais
para embasar a aplicabilidade clínica dos recursos terapêuticos bioelétricos de
acordo com a necessidade de cada paciente. Assim, a supervisora de estágio
conduz Nancy e os demais alunos em estágio na Clínica Escola da sua faculdade e no setor de ortopedia-traumatologia a refletirem sobre as mais variadas
situações. Nancy sabe que vai precisar utilizar os recursos mecânicos, térmicos
e elétricos na paciente durante os seus atendimentos e o quanto é fundamental
todo o conhecimento para a aplicabilidade clínica. Ciente desta situação e
muito responsável, Nancy foi revisar seus estudos sobre os recursos terapêuticos bioelétricos/térmicos/mecânicos. A supervisora de estágio solicitou que
Nancy discutisse quais são os tipos de correntes utilizados na fisioterapia,
fundamentados nos efeitos clínicos das correntes. Ainda questionou: teria
indicação o emprego da eletroterapia no caso? Por quê?
Para que você consiga responder as dúvidas sobre os recursos bioelétricos, os conteúdos pertinentes a esse tema serão apresentados de forma
contextualizada ao longo da seção. Vamos em frente, ótimos estudos!

Não pode faltar
Fundamentos da eletroterapia: conceitos
A eletroterapia, ou também conhecida como estimulação elétrica
terapêutica, é utilizada como um método de intervenção fisioterapêutica
em várias condições clínicas. A eletroterapia clínica refere-se à aplicação da eletricidade diretamente ao corpo a fim de se produzir um efeito
ou resultado terapêutico desejado. O fisioterapeuta deve conhecer não
apenas a condição clínica a ser tratada, mas também o mecanismo pelo
qual a estimulação elétrica afeta os tecidos. Caso não tenha profundamente esses conhecimentos, o fisioterapeuta não será capaz de escolher
um procedimento de eletroterapia seguro e efetivo, colocando em risco
não somente o sucesso do tratamento fisioterapêutico, mas também a
saúde do paciente.
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O conhecimento de que a condução elétrica por sistemas biológicos
altera eventos fisiológicos e patológicos é tão antigo quanto a descoberta de que os sistemas biológicos são um meio condutor. O desenvolvimento histórico e a evolução dos estimuladores elétricos clínicos
foram caracterizados por um padrão cíclico, alternando entre períodos
de grande popularidade e de total apatia. O último foco de interesse
esteve relacionado ao uso da estimulação elétrica para tratamento da
dor. Desde meados da década de 1980, esse aumento na popularidade
não apenas continuou como também cresceu, muito além da aplicação da estimulação elétrica para o controle da dor. Há muitos relatos
de melhora em outros problemas físicos com o uso da energia elétrica.
Dentre esses, estão: a melhora do edema de membros, reações inflamatórias, lesões e feridas de cicatrização lenta, como as úlceras, hipotrofia
muscular e déficit de controle motor associados a lesões ortopédicas
e neurológicas, problemas circulatórios, disfunções do movimento
articular, problemas posturais, e ainda, incontinência associada à
fraqueza dos músculos pélvicos.
Além do aumento da popularidade, vários estimuladores comerciais
se tornaram acessíveis, gerando uma diversidade de características,
propriedades e terminologias, além de muitas afirmações não comprovadas sobre efeitos fisiológicos e terapêuticos atribuídos a esses equipamentos. A escolha do recurso de eletroterapia a ser usado em cada
problema clínico é uma decisão diária que os fisioterapeutas devem
enfrentar. Questões como quais problemas físicos necessitam de uma
intervenção com estimulação elétrica e quais protocolos de tratamento
são mais efetivos podem ser problemáticas e confusas para a maioria
dos fisioterapeutas. As decisões clínicas não podem ser pautadas em
opiniões pessoais dos fisioterapeutas, mas devem ser fundamentadas na
avaliação fisioterapêutica minuciosa e nas evidências científicas.
Vamos, então, falar das correntes? É muito importante que você se
atente para os conceitos, pois o entendimento deles facilitará a compreensão da prática clínica.
Em geral, as correntes elétricas são classificadas como sendo uma
corrente contínua (CC) ou uma corrente alternada (CA), dependendo
da forma como os elétrons fluem. Uma terceira classificação, corrente
pulsada, representa um tipo de corrente que tenha sido modificada
para produzir efeitos biofísicos específicos. Os termos “alternada”
e “contínua” descrevem o fluxo ininterrupto de elétrons; “pulsada”
indica que o fluxo de elétrons é interrompido por períodos discretos
de ausência de fluxo de elétrons. As correntes pulsadas podem seguir
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em uma direção, semelhante a uma corrente contínua, ou podem ter
movimento para duas direções, ou seja, bidirecional, como em uma
corrente alternada. Correntes polifásicas são híbridas que contêm
múltiplos tipos de correntes.
Agora, vamos abordar as principais propriedades da corrente
elétrica, que são a amplitude (intensidade) e a duração de pulso/fase. A
amplitude é a distância máxima a que o pulso se eleva acima da linha de
base ou cai abaixo dela, ponto no qual o potencial elétrico entre os dois
polos é igual e não ocorre fluxo de corrente.
A distância horizontal
necessária para completar um
ciclo completo do pulso representa a duração deste. O termo
“largura de pulso” é muitas
vezes incorretamente substituído por “duração de pulso”. A
área total do interior da onda
representa a quantidade de
corrente que o pulso contém, ou
seja, a carga de pulso. Qualquer
forma de onda ou pulso que se
repete em intervalos regulares
pode ser descrita em termos da
sua frequência ou do número de
eventos por segundo.

Figura 1.1| Amplitude da corrente

Fonte: Starkey (2017, p. 234).

Figura 1.2 | Amplitude, duração do pulso e duração
da fase

Fonte: Starkey (2017, p. 236).

Quando uma corrente
pulsada está sendo utilizada,
a frequência é mensurada pelo
número de pulsos por segundo.
A frequência de ciclo de uma
CA é medida pelo número
de ciclos por segundo (cps)
ou Hertz (Hz). A elevação
de pulso é a quantidade de
tempo necessária para o pulso
atingir o seu valor máximo, e é
comumente medida em nanossegundos. Trens de pulsos,
ou disparos, são correntes
regularmente interrompidas
por períodos de ausência de
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fluxo. O aumento gradual da amplitude de um trem de pulso é a rampa de
amplitude (rampa).
A força de uma corrente elétrica é expressa em amperes e está relacionada à voltagem da corrente e à resistência encontrada. Esta relação, a lei
de Ohm, é o princípio fundamental que regula o fluxo de corrente elétrica.
A corrente elétrica resulta do fluxo de elétrons. Voltagem é a diferença de
potencial entre dois polos, mede a tendência para que o fluxo de corrente
ocorra. Amperagem é a velocidade com a qual a corrente elétrica (medida
em coulombs) flui. Todos os materiais apresentam algum grau de oposição
ao fluxo de corrente elétrica.

Assimile

Assimile os conceitos:
•
A força de uma corrente elétrica é expressa em amperes e está
relacionada à voltagem da corrente e à resistência encontrada.
•
Voltagem é a diferença de potencial entre dois polos; mede a
tendência para que o fluxo de corrente ocorra.
•
Amperagem é a velocidade com a qual a corrente elétrica flui.

Aqueles materiais que permitem que a corrente passe com certa facilidade
são condutores, e os que tendem a se opor ao fluxo de corrente, resistores.
Uma corrente elétrica introduzida em um meio condutor pode fluir
ao longo de um percurso definido (circuito em série), através de muitos
caminhos diferentes (circuito paralelo), ou através de uma combinação
de percursos.
O ciclo de trabalho descreve a quantidade de tempo em que a corrente
está fluindo (ON) em relação ao tempo em que a corrente não está fluindo
(OFF). Expresso em percentagem, os ciclos de funcionamento são calculados
dividindo-se o tempo que a corrente flui pelo tempo de ciclo total (o tempo
em que há fluxo de corrente somado ao tempo em que não há).
Fundamentos da eletroterapia: efeitos terapêuticos
Os efeitos terapêuticos da eletroterapia decorrem da aplicação nos tecidos.
Os nervos e os músculos são células excitáveis capazes de disparar potenciais de ação. Antes de disparar, a membrana excitável tem um potencial de
repouso entre –60 a –90 mV devido à diferença de concentração e permeabilidade aos íons sódio (Na+) e potássio (K+) através da membrana. Durante
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o potencial de ação, a permeabilidade, principalmente ao Na+, mas também
ao K+, aumenta momentaneamente e há uma rápida inversão no potencial
da membrana. Um potencial de ação é conduzido ao longo da membrana por
meio do disparo de descargas nas zonas adjacentes da membrana que estava
em repouso.
A velocidade de condução em uma fibra nervosa é maior nas fibras mielinizadas ou de maior diâmetro.

Assimile

Para escolher a intensidade da corrente, para tratamento do paciente,
você deve sempre considerar quais são os objetivos terapêuticos e em
qual tipo de fibra esta corrente percorrerá.

A estimulação elétrica da membrana nervosa ou muscular pode disparar
potenciais de ação. Para que esse disparo ocorra, é necessário um estímulo
com amplitude e duração que ultrapassem o limiar. É importante salientar
que a amplitude necessária para que ocorra o disparo é mais baixa em
axônios de maior calibre. Caso a membrana tenha sido despolarizada previamente por um certo período, talvez seja necessário aumentar a amplitude do
estímulo para que se alcance o limiar de despolarização. Após um potencial
de ação, todas as membranas excitáveis necessitam de um período para se
recuperarem, e isso limita a frequência máxima de descarga. As unidades
motoras sofrerão uma contração brusca em resposta a uma estimulação
elétrica breve do axônio motor. Com o aumento da frequência da estimulação elétrica, ocorre uma soma das contrações. As contrações provocadas pela
estimulação elétrica não são fisiológicas, pois as unidades motoras são recrutadas numa ordem inversa, comparando-se com a contração voluntária, e a
frequência de disparo é sincronizada e igual para todas as unidades.

Assimile

Para que qualquer forma de intervenção terapêutica seja bem-sucedida,
esta precisa ser aplicada com a intensidade e a duração apropriadas para
desencadear a resposta fisiológica necessária.

Efeitos clínicos das correntes
Os efeitos clínicos principais de eletroterapia são resultado da despolarização de nervos sensoriais, motores ou nociceptivos. Outros efeitos são
causados pelas trocas eletroquímicas nos tecidos.
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O tipo de corrente, os parâmetros da corrente (intensidade, duração
de fase e frequência de pulso) e o tamanho e arranjo dos eletrodos podem
produzir eventos fisiológicos determinados e atingir tecidos específicos. A
estimulação elétrica tem pequeno efeito na resposta inflamatória no nível
celular, o que não implica que não possa exercer um papel útil no tratamento
de uma lesão.

Reflita

Prezado aluno, reflita o quanto é importante o estudo e o aprofundamento do conhecimento para que você, como fisioterapeuta, aplique
a eletroterapia de forma segura em seus pacientes. A eletroterapia,
quando bem aplicada, promove melhoras excelentes e acelera o
processo do tratamento do paciente. Porém, se mal aplicada, poderá
trazer consequências maléficas ao paciente e a você como profissional.
Se você fosse atender um paciente com uma inflamação aguda e dor
intensa, com quais parâmetros você deveria ter máxima atenção para
gerar benefícios ao paciente?

As correntes elétricas estimulantes podem reduzir a dor associada às lesões. A
estimulação elétrica dos nervos sensoriais estimula o mecanismo de controle das
comportas e diminui a consciência dos estímulos dolorosos. Enquanto a estimulação estiver provocando o disparo dos nervos sensoriais, a comporta da dor deve
ficar fechada. Quando o estímulo parar, a comporta será aberta, e a dor retornará
ao campo da percepção. A estimulação elétrica intensa das menores fibras de dor,
nos pontos de gatilho, por curtos períodos de tempo, provoca estimulação dos
neurônios descendentes, o que acaba afetando a transmissão das informações de
dor, fechando a comporta no nível da medula espinal. A estimulação elétrica dos
nervos sensoriais desencadeia
Figura 1.3 | Esquema de controle das comportas da dor
a liberação de encefalinas em
locais diversos do sistema
nervoso central e a liberação
de β-endorfinas da glândula
pituitária para o líquido
cerebrospinal. A modulação
da dor é causada pela aplicação de uma corrente elétrica a
áreas próximas do local da dor
ou dos pontos de gatilho, tanto
no local quanto em pontos
Fonte: Magee (2013, p. 263).
distantes da área de dor.
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A eletroterapia também pode ser utilizada para bombeamento muscular.
Para se obter uma contração do tipo bombeamento muscular é preciso
estimular a circulação, bombeando líquidos e sangue pelos canais venosos
e linfáticos até o coração. Recomenda-se uma corrente monofásica de alta
voltagem. A estimulação elétrica pode ser usada para facilitar ganhos de força
e também para minimizar a atrofia e a perda da função muscular, que ocorre
tipicamente por causa da imobilização pós-lesão. A inibição muscular após
cirurgia ou lesão pode ser reduzida pela estimulação elétrica do músculo.
Assim, você pode perceber como é importante a compreensão dos efeitos
para a aplicação clínica da eletroterapia nos pacientes de forma segura e que
visa possibilitar sucesso terapêutico.

Saiba mais

Para você complementar ainda mais o seu conhecimento e se aprofundar
no tema que estamos estudando, propomos aqui um artigo para leitura,
reflexão e análise crítica. Com toda certeza, a leitura deste artigo só vai
complementar ainda mais a sua formação.
MORGAN, C. R.; SANTOS, F.S. Estudo da estimulação elétrica nervosa
transcutânea (TENS) nível sensório para efeito de analgesia em pacientes
com osteoartrose de joelho. Fisioter. Mov., Curitiba, v. 24, n. 4, p.
637-646, out./dez. 2011.

Eletroterapia: tipos de corrente
As correntes em eletroterapia possuem classificações. Vamos abordá-las,
então? As correntes contínuas são aquelas que possuem o fluxo ininterrupto e unidirecional de elétrons. O padrão básico é reconhecido pelo fluxo
de corrente contínua apenas em um dos lados da linha de base, na medida
em que os elétrons viajam, a partir do cátodo (polo negativo) para o ânodo
(polo positivo). Apesar de quaisquer flutuações de voltagem ou amperagem,
o fluxo de corrente permanece em uma direção e se mantém de um lado
da linha de base. Em aplicações na medicina, o termo “galvânica” é usado
para descrever correntes contínuas. A iontoforese, uma técnica que utiliza a
estimulação elétrica, para introdução de medicamento no organismo, é um
exemplo de uma CC utilizada terapeuticamente. Em uma CA, a direção do
fluxo muda ciclicamente de positivo para negativo, embora a magnitude da
mudança possa não ser igual em ambas as direções.
Ao contrário da CC, uma CA não possui polo positivo ou negativo verdadeiros. Em vez de se mover constantemente em uma direção, os elétrons
alternam para a frente e para trás entre os dois eletrodos, na medida em
que cada um alterna em ser o polo “positivo” e “negativo”. A energia elétrica
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residencial usa CA. Correntes pulsadas são fluxos de elétrons unidirecionais
(monofásica) ou bidirecionais (bifásica) que são interrompidos por períodos
discretos de ausência de fluxo. Os pulsos monofásicos têm apenas uma fase
por pulso, e a corrente flui em uma única direção. As correntes bifásicas
consistem em duas fases, cada uma em lados opostos da linha de base.
As correntes também podem ser classificadas em correntes de baixa,
média e alta frequência. As correntes de baixa frequência possuem até 1000
Hz. As correntes de média frequência possuem de 1000 Hz a 100 Khz. As
correntes de alta frequência possuem valores maiores que 300 KHz. As
correntes de baixa frequência são: TENS, FES, galvânica, farádica, diadinâmicas e microcorrentes. As correntes de média frequência são as correntes
interferencial e russa e as correntes de alta frequência são as ondas curtas e
as micro-ondas.
Efeitos da corrente de baixa frequência na reabilitação
A estimulação elétrica de baixa frequência tem sido tradicionalmente
usada para facilitar ou simular contrações voluntárias do músculo esquelético e como suplemento aos procedimentos de treinamento normais.
Clinicamente a estimulação elétrica é usada para fortalecimento muscular
ou quando existe contraindicação para o exercício dinâmico. Nos estágios
iniciais de reabilitação após lesão ou cirurgia, o controle voluntário pode
estar diminuído, havendo uma deficiência para utilizar a força muscular. Em
treinamentos no ambiente desportivo, a estimulação elétrica pode ser usada
como complemento ao exercício voluntário.
Em estudos com animais, o aumento da resistência à fadiga tem sido associado
ao aumento na capacidade aeróbica-oxidativa e a uma diminuição acentuada na
atividade de enzimas glicolíticas, ocorrendo a transformação de fibras musculares
de contração rápida em fibras de contração lenta. Quando refletimos sobre todos
esses efeitos, podendo ser decorrentes do uso da estimulação elétrica na reabilitação do paciente, consegue-se observar como a eletroterapia pode ser um recurso
excelente para complementar a fisioterapia.

Exemplificando

Por que é importante o fisioterapeuta conhecer os efeitos das correntes?
O fisioterapeuta saberá qual o melhor recurso em eletroterapia para
cada caso clínico, a partir do conhecimento dos efeitos de cada uma das
correntes. Exemplo: para diminuir a dor do paciente pode ser utilizada
a TENS (Estimulação Elétrica Nervosa Transcutânea) e para estimular
funcionalmente a musculatura hipotrofiada pode ser utilizada a FES
(Estimulação Elétrica Funcional).
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Agora que você já teve contato com todo o conteúdo teórico, vamos
responder aos desafios propostos no início desta seção? Boa sorte!

Sem medo de errar
Agora que você já adquiriu conhecimentos sobre os princípios da
eletroterapia, você lembra da aluna Nancy, que se encontra no último
ano do curso de Fisioterapia e que iniciou seu atendimento fisioterapêutico na Clínica Escola da sua faculdade, no setor de ortopedia-traumatologia? Pois bem, ela foi avaliar a paciente Dona Neiva, de 65 anos,
portadora de osteoartrose bilateral de joelhos e encontrou o seguinte
quadro: dor mecânica bilateral em ambos os joelhos (intensidade 8);
edema de cacifo em joelhos e em ambos os tornozelos; diminuição da
amplitude de movimento (ADM) em ambos os joelhos; diminuição da
força muscular, principalmente em quadríceps e músculos posteriores
da coxa; e diminuição do equilíbrio em ortostase.
Para atender este caso, a supervisora de estágio solicitou que se discutisse
quais os tipos de correntes são utilizadas na Fisioterapia e fundamentadas
nos efeitos clínicos das correntes. Além disso, questionou se teria indicação o
emprego da eletroterapia no caso e porquê.
As correntes elétricas são classificadas como sendo uma corrente
contínua (CC) ou uma corrente alternada (CA), dependendo da forma como
os elétrons fluem.
Os termos “alternada” e “contínua” descrevem o fluxo ininterrupto de
elétrons; “pulsada” indica que o fluxo de elétrons é interrompido por períodos
discretos de ausência de fluxo de elétrons. As correntes pulsadas podem fluir
em uma direção, semelhante a uma CC, ou podem ter movimento bidirecional, como em uma CA. Correntes polifásicas são híbridas que contêm
múltiplos tipos de correntes. As correntes também podem ser classificadas
em correntes de baixa, média e alta frequência. As correntes de baixa frequência possuem até 1000 Hz. As correntes de média frequência possuem de
1000 Hz a 100 Khz. As correntes de alta frequência possuem mais de 300
KHz. As correntes de baixa frequência são: TENS, FES, galvânica, farádica,
diadinâmicas e microcorrentes. As correntes de média frequência são as
correntes interferencial e russa, e as correntes de alta frequência são as ondas
curtas e as micro-ondas.
Para o caso apresentado na situação-problema, o emprego da eletroterapia pode ser feito sim, pois os efeitos clínicos advindos da aplicação serão
benéficos para a Dona Neiva. A dor mecânica bilateral em ambos os joelhos
(intensidade 8), assim como o edema de cacifo em joelhos e em ambos
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os tornozelos pode ser tratado com as correntes de baixa frequência. A
diminuição da força muscular também pode ser tratada com as correntes de
baixa e média frequência. Assim, o uso dos recursos justifica-se pelo diagnóstico fisioterapêutico. Tendo conhecimento de todos estes fundamentos, ao
fim desta unidade o aluno será capaz de elaborar um programa fisioterapêutico com recursos eletroterapêuticos em um caso proposto pelo docente.

Avançando na prática

Medo de exercício (movimento) ou cinesiofobia
Descrição da situação-problema
Para a aplicação dos recursos fisioterapêuticos, é fundamental que o
paciente esteja seguro e confortável. Isso somente será possível se uma
relação de respeito e ética for estabelecida entre paciente-terapeuta.
Sabe-se que a segurança e o conforto durante a terapia são componentes importantes e fundamentais para que o fisioterapeuta alcance os
objetivos traçados. Há fatores que tendem a inibir e prejudicar a terapia,
como o medo da dor durante os exercícios. Como o fisioterapeuta deve
atuar nesta situação clínica?
Resolução da situação-problema
É fundamental que o paciente se sinta, além de confortável, acolhido pelo
seu fisioterapeuta. Explicar ao paciente de forma clara e em linguagem simples
o que será feito, garante a tranquilidade dele frente à terapia. O paciente não
pode ter medo por desconhecer o tratamento que nele será aplicado. Muitas
vezes o paciente procura ajuda terapêutica por dor, e a dor em si ou o medo da
dor são fatores que podem inibir o relaxamento. Além disso, o paciente pode
ser afetado pela cinesiofobia, ou medo de realizar o exercício por achar que
este pode lhe causar dor. Assim, uma forma que o fisioterapeuta teria para
auxiliar o paciente neste processo é estimular os músculos que necessitam
ser trabalhados na cinesioterapia através da estimulação elétrica. Assim, o
paciente receberá estímulos sensoriais que proporcionarão mais segurança
para a realização dos exercícios propostos.
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Faça valer a pena

1.

A utilização da eletroterapia se dá a partir de alguns fundamentos que são
importantes para que o fisioterapeuta tenha sucesso na prática clínica. Quando
a corrente é bem aplicada, promove melhoras excelentes e acelera o processo do
tratamento do paciente.
Analise as afirmativas a seguir, julgando-as como verdadeiras (V) ou falsas (F).
( ) Em geral, as correntes elétricas são classificadas como sendo uma corrente
contínua (CC) ou uma corrente alternada (CA), dependendo da forma como os
elétrons fluem.
( ) Uma terceira classificação, corrente pulsada, representa um tipo de corrente que
tenha sido modificada para produzir efeitos biofísicos específicos.
( ) Os termos “alternada” e “contínua” descrevem o fluxo ininterrupto de elétrons;
“pulsada” indica que o fluxo de elétrons não é interrompido por períodos discretos de
ausência de fluxo de elétrons.
( ) As correntes pulsadas podem fluir em uma direção, semelhante a uma CC, ou
podem ter movimento bidirecional, como em uma CA.
( ) Correntes polifásicas são híbridas que contêm múltiplos tipos de correntes.
Assinale a alternativa que contenha a sequência correta:
a) V-V-V-F-F.
b) V-V-F-V-V.
c) F-F-F-V-V.
d) F-V-V-F-V.
e) F-V-V-F-F.

2.

É de fundamental importância que se conheça os efeitos terapêuticos da eletroterapia. Este conhecimento embasa a técnica e aprofunda o conhecimento. Os efeitos
clínicos principais de eletroterapia são resultado da despolarização de nervos sensoriais, motores ou nociceptivos, além dos efeitos causados pelas trocas eletroquímicas nos tecidos. O tipo de corrente, os parâmetros, intensidade, duração de fase
e frequência de pulso, e o tamanho e arranjo dos eletrodos podem produzir eventos
fisiológicos determinados e atingir tecidos específicos.
Analise as afirmativas a seguir, julgando-as como verdadeiras (V) ou falsas (F).
( ) Os efeitos terapêuticos da eletroterapia decorrem da aplicação nos tecidos. Os nervos e
os músculos são células excitáveis porque são capazes de disparar potenciais de ação.
( ) A velocidade de condução em uma fibra nervosa é menor nas fibras mielinizadas
ou de maior diâmetro.
( ) A amplitude necessária para que ocorra o disparo é mais alta em axônios de
maior calibre.
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( ) As unidades motoras sofrem uma contração brusca em resposta a uma estimulação elétrica breve do axônio motor. Com o aumento da frequência da estimulação
elétrica, ocorre uma soma das contrações.
( ) As contrações provocadas pela estimulação elétrica não são fisiológicas, pois as
unidades motoras são recrutadas numa ordem inversa comparando-se com a contração voluntária, e a frequência de disparo é sincronizada e igual para todas as unidades.
Assinale a alternativa que contenha a sequência correta.
a) V-F-F-V-V.
b) V-F-V-F-V.
c) V-F-F-V-V.
d) F-V-F-V-F.
e) V-V-V-F-F.

3.

Você que é estudante de Fisioterapia sabe a importância que é conhecer profundamente a teoria para uma excelente prática clínica. Com o conhecimento sobre a
eletroterapia não é diferente.
A eletroterapia, também conhecida como estimulação elétrica terapêutica, é reconhecida como um método de intervenção fisioterapêutico em várias condições clínicas,
não apenas a condição clínica a ser tratada, mas também o mecanismo pelo qual a
estimulação elétrica afeta os tecidos.
Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.
a) As correntes de baixa frequência são: TENS, FES, galvânica, russa, farádica, diadinâmicas e microcorrentes.
b) As correntes de média frequência são as correntes interferencial, TENS e russa.
c) As correntes de alta frequência são as microcorrentes, ondas curtas e a micro-ondas.
d) Clinicamente, a estimulação elétrica é usada para fortalecimento em casos envolvendo imobilização ou onde haja contraindicação para o exercício dinâmico.
e) Em protocolos de treinamentos atléticos e esportivos, a estimulação elétrica não
pode ser usada como complemento ao exercício voluntário.
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Seção 1.2

Eletroterapia: tipos de correntes
Diálogo aberto
Prezado aluno, é muito importante o seu conhecimento sobre os tipos de
correntes para que se possa, a partir de estabelecida a avaliação fisioterapêutica, escolher as correntes adequadas para cada paciente. Nesta seção abordaremos a corrente contínua, as correntes diadinâmicas de Bernard, as microcorrentes, estimulação elétrica nervosa transcutânea (TENS), a estimulação
elétrica funcional (FES) e a corrente russa. Lembre-se do quanto é fundamental conhecer cada um destes recursos para que seja utilizado o melhor
deles para cada caso clínico.
Todos estes conteúdos são fundamentais para embasar a aplicabilidade
clínica dos recursos terapêuticos bioelétricos de acordo com a necessidade
de cada paciente. A escolha dos recursos bioelétricos, bem como os térmicos
e mecânicos, deve sempre ser realizada com muita responsabilidade e após
uma avaliação fisioterapêutica minuciosa e bem embasada com relação aos
objetivos e condutas terapêuticas. Assim, a supervisora de estágio de Nancy
conduz com todos os alunos em estágio na Clínica Escola da sua faculdade,
no setor de ortopedia-traumatologia, uma reflexão sobre as mais variadas
situações a serem analisadas. Nancy iniciará seus atendimentos fisioterapêuticos nesse setor. A primeira paciente de Nancy chegou à clínica e ela
então vai realizar a avaliação fisioterapêutica. Nancy tinha total consciência
do quanto seria importante realizar uma excelente avaliação fisioterapêutica,
para a obtenção do diagnóstico cinético funcional.
Finalizado o diagnóstico cinético funcional, Nancy poderia, então,
elaborar o tratamento fisioterapêutico. Ao final de cada dia de estágio, os
alunos apresentam seminários para o supervisor de estágio, e Nancy e seus
amigos estudam para apresentar um primeiro seminário sobre as correntes.
Eles organizaram toda a estrutura da apresentação, com base em livros e
artigos científicos, assim como nos casos clínicos que atendem no estágio
supervisionado. A partir disso, o grupo vai aprofundar e apresentar as especificidades da corrente contínua, correntes diadinâmicas de Bernard, microcorrentes, TENS, FES e corrente russa. Então, vamos ajudar Nancy e sua
equipe a elaborar este seminário?
Para que você consiga ajudar a elaborar o seminário sobre correntes
elétricas é preciso ter conhecimento sobre como funciona a condução, a
aplicação e a ação fisiológica dessas correntes, e para isso você aprenderá
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sobre a corrente contínua e as correntes diadinâmicas de Bernard, microcorrentes, TENS, FES e corrente russa.
Vamos iniciar o estudo dessas correntes? Ótimos estudos!

Não pode faltar
Corrente contínua e corrente diadinâmica de Bernard
Caro aluno, você já leu algo referente à corrente contínua? Vamos
estudá-la?
A corrente contínua também pode ser denominada corrente monofásica,
assim como corrente direta ou galvânica. A corrente contínua flui em uma
única direção, do polo positivo ao polo negativo. A intensidade da corrente
é a potência da voltagem da unidade de estimulação. Os geradores que
produzem potências de até 150 volts (V) são de baixa voltagem, e aqueles que
produzem até 500 V são de alta voltagem. A duração da corrente refere-se ao
tempo de seu fluxo. A corrente contínua pode ser usada para se alcançar um
efeito terapêutico específico. Clinicamente, os fisioterapeutas usam correntes
elétricas por vários motivos: para produzir a despolarização dos nervos
sensoriais à dor modulada, para produzir a despolarização das fibras nervosas
motoras a fim de gerar uma contração muscular, para criar um campo
elétrico nos tecidos biológicos e estimular ou alterar o processo de cicatrização no nível celular e para criar um campo elétrico na superfície da pele,
a fim de transportar íons benéficos ao processo de cicatrização de tecidos-alvo profundos. Os principais efeitos fisiológicos frente à estimulação com
a corrente contínua são as mudanças eletroquímicas que ocorrem em níveis
celulares e teciduais. A mudança do pH da pele sob o eletrodo causa uma
vasodilatação reflexa, aumentando indiretamente o fluxo sanguíneo arterial
para a pele. Devido ao fluxo prolongado de corrente contínua, a amplitude da
corrente deve ser extremamente baixa e, então, o efeito direto dessa corrente
está limitado aos tecidos superficiais, tais como a pele. A excitação elétrica
afeta apenas fibras nervosas muito superficiais e normalmente é dolorosa.
Uma das aplicabilidades clínicas mais utilizadas da corrente direta ou galvânica é a iontoforese. A iontoforese é uma técnica terapêutica que envolve a
introdução de íons nos tecidos corporais por meio de uma corrente elétrica
direta. O gerador da iontoforese tem que produzir uma corrente monofásica contínua para garantir a migração unidirecional dos íons, que não pode
ser alcançada por uma corrente bifásica. A intensidade da corrente varia
de 1 a 5 miliampampère (mA). Com relação às indicações, a iontoforese é
usada no tratamento de condições musculoesqueléticas inflamatórias, efeitos
analgésicos, modificação de cicatriz e cura de ferimentos; e no tratamento de
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edemas, de depósitos de cálcio e de hiperhidrose. Para a aplicação é utilizado
um eletrodo autoaderente preparado, reciclado ou novo, fixado adequadamente na pele. Há três técnicas de aplicação: na primeira, coloca-se a placa
ativa sobre uma gaze saturada com uma solução contendo íons (posiciona-se
a placa o mais próximo possível do tecido envolvido); na segunda, o eletrodo
ativo fica suspenso sobre um recipiente com solução de íon, e depois a parte
do corpo a ser tratada é imersa nesse recipiente; na terceira, um eletrodo
ativo especial com reservatório, em que o tratamento de íons pode ser
injetado e armazenado, é colocado o mais próximo possível do tecido envolvido. Em todos os casos, uma grande placa de dispersão é fixada no paciente.
O modo como os íons movimentam-se na solução forma a base da iontoforese. Íons positivamente carregados são transportados do polo positivo para
o tecido, enquanto íons negativamente carregados são transportados sob o
polo negativo. O tempo de tratamento varia de 10 a 20 minutos, dependendo
da intensidade da corrente ou da densidade da corrente no eletrodo ativo,
da duração do fluxo da corrente e da concentração de íons na solução. A
dexametasona e a hidrocortisona são dois dos íons mais comumente usados
na iontoforese. O problema mais comumente associado à iontoforese é a
queimadura química, que costuma ocorrer em resultado da própria corrente
direta, e não por causa dos íons usados no tratamento. Um procedimento
muito importante para minimizar a irritação química é a reversão automática da polaridade a cada 60 segundos.

Saiba mais

Para você se aprofundar no tema iontoforese, propomos aqui um artigo
para leitura, reflexão e análise crítica.
MACEDO, A. C. B. de. et al. Efeitos da aplicação da corrente polarizada
e da iontoforese na gordura localizada em mulheres. Fisioter. Mov.,
Curitiba, v. 26, n. 3, p. 677-664, jul./set. 2013.

Vamos agora estudar as correntes diadinâmicas, termo proposto inicialmente por seu inventor, um dentista francês chamado Pierre Bernard, no
começo da década de 1950. O significado exato da palavra diadinâmica
continua obscuro. De acordo com as suposições de Bernard, essa corrente
descoberta de modo empírico tinha um efeito analgésico sobre uma ampla
variedade de distúrbios dos tecidos moles e sistêmicos. Mas como é definida
esta corrente? Como uma corrente senoidal alternada pulsada retificada.
É descrita como uma corrente monofásica. A Figura 1.4 a seguir ilustra as
cinco formas de onda da corrente diadinâmica geradas pelos estimuladores
elétricos terapêuticos atuais. Essas formas de onda da corrente diadinâmica levam seus nomes originais franceses, traduzidos para o português:
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difásica fixa (DF), monofásica fixa
(MF), curtos períodos (CP), longos
períodos (LP) e rítmica sincopal
(RS).

Figura 1.4 | As cinco formas de onda da corrente diadinâmica original (DF, MF, CP, LP e RS)

Como
efeito
fisiológico
principal, a emissão de cinco formas
de ondas diadinâmicas na superfície da pele leva à despolarização
de fibras nervosas sensitivas e/ou
motoras. Como efeito terapêutico,
Bernard (1950) formulou a teoria
de que essa despolarização nervosa
induz um efeito de analgesia. Essa
forma de modulação da dor, no
limiar de despolarização das fibras
sensitivas e motoras, é parecida
com o que se obtém com o uso da
terapia TENS, que veremos adiante.

Fonte: Bélanger (2012, p. 377).

Saiba mais

Para você complementar ainda mais o seu conhecimento nas correntes
diadinâmicas, propomos aqui um artigo para leitura, reflexão e análise
crítica. Com toda certeza a leitura do artigo Efeito hiperalgésico das
correntes diadinâmicas de Bernard em indivíduos saudáveis só vai
complementar ainda mais a sua formação.
CAMARGO, B. F.; SANTOS, M. M. dos; LIEBANO, R. E. Efeito hiperalgésico
das correntes diadinâmicas de Bernard em indivíduos saudáveis. Revista
Dor, São Paulo, v. 13, n. 4, out./dez. 2012.

Para iniciar a aplicação das correntes diadinâmicas, sempre iniciar a
terapia com uma aplicação DF, pois trata-se de uma corrente mais confortável para o paciente com relação à percepção. Seguir por uma combinação
de MF, CP, LP ou RS. Emitir MF, CP, LP ou RS por períodos que variem de
2 a 5 minutos. Regular todas as amplitudes de corrente diadinâmica entre
o limiar de percepção e o limiar de dor. Reverter a polaridade da corrente
regularmente durante o tratamento para evitar efeitos polares ou eletrolíticos
na pele embaixo dos eletrodos. Antes de cada aplicação, limpe com álcool
24 - U1 / Recursos de eletroterapia aplicada

a pele que ficará sob o eletrodo. Se necessário, apare ou raspe o excesso de
pelos. Essas áreas da pele não podem ter feridas abertas. Selecione o tipo
e tamanho dos eletrodos, meio de acoplamento e a fixação que melhor se
adeque à área de tratamento. Os eletrodos podem ser colocados sobre a área
dolorosa, ao longo dos dermátomos cobertos pela área dolorosa ou sobre
pontos de acupuntura específicos. Após a aplicação da corrente, remova
cuidadosamente os eletrodos e inspecione imediatamente a pele embaixo dos
eletrodos em busca de qualquer lesão. Se houver qualquer problema, informe
o paciente e documente no seu prontuário fisioterapêutico.
Microcorrentes
O termo estimulação elétrica por microcorrente (MC) é definido como
a emissão transcutânea de formas de onda de correntes elétricas contínuas e
pulsadas com amplitudes dentro da faixa de microampères, isto é, de 1 a 999
mA ou menores que 1 mA. A terapia com microcorrente cai no campo da
estimulação elétrica dos tecidos para cicatrização e reparo. Mais especificamente, a MC é usada para promover e acelerar o processo de cicatrização de
feridas cutâneas de cicatrização lenta, como úlceras de membros inferiores
causadas por pressão, insuficiência vascular e diabetes. A terapia com microcorrente é emitida usando-se uma corrente direta constante ou pulsada com
a amplitude máxima de corrente nunca excedendo 1 mA ou 1.000 mA.
Há dois efeitos importantes das MC: efeito de galvanotaxia e efeito
germicida. Como muitas células-chave envolvidas no processo de cicatrização das feridas carregam cargas negativas ou positivas há uma hipótese
de que a natureza monofásica da estimulação por MC facilita a atracado
galvanotaxica dessas células para dentro da ferida por meio da aplicação de
um cátodo ou ânodo sobre a ferida ou em torno dela, promovendo, assim,
suas diferentes fases de cicatrização. O termo galvanotaxia vem da palavra
galvano, pois as células galvânicas elétricas, que produzem corrente direta,
têm formas de onda monofásicas – e a palavra taxis – relativo ao arranjo
ordenado dos organismos móveis em resposta a um estímulo, seja em
direção ao cátodo (células com carga positiva) ou ânodo (células com carga
negativa). O efeito germicida sugere que a passagem dessas formas de onda
das correntes monofásicas pode, diferentemente, ter um efeito de inibição
do crescimento sobre as bactérias. Com relação à polaridade dos eletrodos, a
escolha baseia-se na fase de cicatrização que o fisioterapeuta deseja facilitar.
A estimulação anódica é recomendada durante a fase inflamatória da cicatrização da ferida. A estimulação catódica, por outro lado, é recomendada para
facilitar as fases de proliferação, remodelamento e maturação da cicatrização
da ferida. A estimulação anódica ou catódica pode ser usada para manejar a
infecção da ferida por germes, quando presente. Como há uma sobreposição
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das fases de cicatrização da ferida ao longo do tempo, recomenda-se que o
estimulador seja programado para uma reversão periódica da polaridade da
corrente durante a sessão de tratamento inteira. Essa reversão automática da
polaridade da corrente leva a um período igual de estimulação catódica e
anódica no local da ferida em cada sessão de tratamento.

Reflita

Prezado aluno, reflita quão importantes são o estudo e o aprofundamento do conhecimento para que você, como fisioterapeuta, aplique a
MC de forma segura em seus pacientes. A MC, quando bem aplicada,
promove excelentes melhoras e acelera o processo de cicatrização de
feridas do paciente. Isso não é simplesmente excelente? Reflita!

TENS
O termo TENS é traduzido como estimulação elétrica nervosa transcutânea. A TENS tem como finalidade despolarizar fibras nervosas através da
pele por meio de eletrodos estimuladores de superfície com o objetivo de
modular ou aliviar a dor. Em outras palavras, a TENS é capaz de induzir
eletroanalgesia por meio da corrente elétrica pulsada aplicada na superfície da pele. A terapia TENS é aplicada usando-se um ou vários pares
de eletrodos de superfície, feitos de borracha de silicone impregnada de
carbono ou diferentes tecidos condutivos. Esses eletrodos, que vêm em
várias formas e tamanhos, podem ser reutilizáveis ou não. Os eletrodos de
silicone são cobertos com um gel condutor para otimizar o acoplamento
elétrico na interface eletrodo/pele e para facilitar a transmissão da corrente.
Com relação aos efeitos fisiológicos e terapêuticos da TENS: a despolarização seletiva, ou preferencial, de grupos específicos de fibras nervosas
aferentes, afeta dois sistemas fundamentais de modulação da dor, conhecidos como sistema da comporta e sistema opioide, conforme verificado na
Figura 1.5.
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Figura 1.5 | Representação esquemática do sistema da comporta e do sistema opioide de modulação da dor em relação à terapia TENS

Fonte: Bélanger (2012, p. 383).

Três fibras nervosas aferentes periféricas, ou axônios, têm
um papel primordial no processo de modulação da dor: as fibras
A-beta, de maior diâmetro, e as fibras de menor diâmetro A-delta
e C.
As fibras largas A-beta são fibras nervosas de diâmetro largo e de natureza
mecanossensitiva, que conduzem para o cérebro informações dos mecanorreceptores responsáveis pelo toque e pela vibração. As fibras pequenas C e
A-delta são fibras nervosas de menor diâmetro e de natureza nociceptiva,
que conduzem para o cérebro informações dos nociceptores (terminações
nervosas livres) embebidos nos tecidos moles. Essas fibras nervosas aferentes
seguem em direção ao corno dorsal da medula espinal para fazer contatos
sinápticos com os principais neurônios e interneurônios conhecidos por seu
papel importante na modulação da dor. O sistema de controle da comporta,
proposto por Melzack e Wall em 1965, afirma que os impulsos neurais periféricos provenientes das fibras A-beta, A-delta e C, dentro do corno dorsal,
diminuem ou aumentam o fluxo de impulsos para os centros superiores de
processamento no cérebro. Em outras palavras, esse sistema implica na ação
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de um sistema de comporta espinal, em que a comporta pode ser fechada
(diminuindo os impulsos) ou aberta (aumentando os impulsos), dependendo
dos impulsos neurais resultantes provenientes das fibras periféricas A-beta,
A-delta e C. Quando a comporta está fechada, significa que nenhum impulso
nociceptivo pode alcançar o cérebro, o que resulta em alivio da dor. Mas
então, como a TENS fecha essa comporta? O fechamento está associado com
a atividade induzida preferencial ou com a despolarização das fibras A-beta
periféricas de maior diâmetro sobre as fibras de menor diâmetro A-delta e C.
De acordo com a teoria da comporta de controle da dor, presume-se que a
atividade preferencial nessas fibras largas (L) ative interneurônios inibidores
localizados na substância gelatinosa (SG) do corno dorsal da medula espinal.
A ativação desses interneurônios inibidores resulta na inibição das células que
transmitem a dor, denominadas células T (transmissão), localizadas no corno
dorsal da medula espinal. A inibição das células T faz com que a comporta se
feche, impedindo, desse modo, que os impulsos nociceptivos atinjam o nível
supraespinhal (subcortical e cortical). O resultado é que não ocorre percepção
da dor.

Assimile

Caro aluno, é fundamental entender o sistema das comportas medulares
para que você consiga explicar ao seu paciente e assim deixá-lo seguro
e confiante com relação à aplicação da TENS. De acordo com a teoria da
comporta de controle da dor, presume-se que a atividade preferencial
ative interneurônios inibidores resultando na inibição das células que
transmitem a dor, denominadas células T (transmissão). A inibição das
células T faz com que a comporta se feche, impedindo desse modo que
os impulsos nociceptivos atinjam o nível subcortical e cortical. O resultado é que não ocorre percepção da dor, assim o paciente não sente
a dor.

A dosimetria da terapia TENS se baseia primariamente na seleção de
um dos cinco modos de aplicação seguintes: convencional, tipo acupuntura, breve-intensa, burst e modulada. Observe a Figura 1.6 abaixo,
que é autoexplicativa para cada um dos cinco modos de aplicação
da TENS.

28 - U1 / Recursos de eletroterapia aplicada

Figura 1.6 | Modos clássicos de terapia pela TENS
Convencional

Tipo
acupuntural

Breve-intensa

Burst

Modulada

Duração do pulso

Curta
(<150 ms)

Longa
(>150 ms)

Longa
(>150 ms)

N/A

Variável

Frequência

Alta
(>80 Hz)

Baixa
(<10 Hz)

Alta
(> 80 Hz)

Baixa
(< 10 bups)

Variável

Amplitude de
corrente

Confortável

Confortável/
tolerável

Tolerável

Confortável

Variável

Nível sensorial

Nívvel
sensorial/
motor

Nível nocito

Nível
sensorial/
motor

Fibras nervosas
preferencialmente
despolarizadas

A-beta

A-delta e C

A-delta e C

A-delta e C

Variável

Mecanismo
preferencial para
modulação da dor

Comporta

Opioide

Opioide

Opioide

Variável

Início da analgesia

Rápido
(minutos)

Lento (horas)

Rápido
(minutos)

Lento
(horas)

Variável

Duração da
analgesia

Breve (<
algumas horas)

Longa (>
algumas horas)

Longa (>
algumas horas)

Variável

Fonte: Bélanger (2012, p. 286).

FES
O significado da sigla FES é estimulação elétrica funcional, a qual usa
baixas frequências de pulso, com variação entre 20 a 50 Hz, com intensidade
de corrente acima do limiar de despolarização do neurônio motor, resultando
em contrações musculares. A FES é uma técnica de fácil aplicação, apresentando poucas contraindicações ou efeitos colaterais e baixo custo em relação
às terapias atuais de estimulação cortical. As contrações musculares são
obtidas por meio de envelopes de pulsos elétricos de pequena duração
aplicados sob frequência controlada, que despolarizam as fibras nervosas
da placa motora visto que são mais excitáveis que as fibras musculares. Tais
envelopes de pulsos duram poucos segundos, o que possibilita contrações
em condições biológicas com baixo risco de desconforto ou queimaduras, o
que a torna próxima da contração muscular fisiológica. Algumas das características técnicas da FES são determinantes para as modificações musculares encontradas. Devido a sua capacidade de estimulação supramáxima, na
qual o recrutamento das unidades motoras não depende do tamanho das
unidades, todas elas são ativadas com a mesma intensidade de estímulo, ao
mesmo tempo e precocemente, o que proporciona baixa acomodação das
unidades motoras aos estímulos e níveis de treino muscular intenso. Os
efeitos musculares da FES são utilizados amplamente e justificam a melhora
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clínica, que é resultante do recrutamento das fibras musculares e da terminação nervosa da junção neuromuscular da placa motora.
As frequências mais observadas nos protocolos que visam à movimentação muscular (e não fadiga) estão entre 20 Hz e 100 Hz. Sendo que os
eletrodos utilizados, na sua maioria foram transcutâneos. O período ativo do
pulso na modulação variou de 100 µs até 500 µs.
Corrente russa
O termo “corrente russa” origina-se do trabalho conduzido em meados
de 1970 pelo fisiologista russo Yakov Kots, no campo da estimulação elétrica
neuromuscular. Essa corrente é definida como a modulação do tempo, na
forma de trens de pulsos elétricos (ou ciclos) de uma corrente alternada
contínua de onda senoidal, com uma frequência portadora de 2.500 ciclos
por segundo. O principal uso da corrente russa é para favorecer o fortalecimento muscular, substituindo as contrações musculares voluntárias máximas
por contrações máximas induzidas eletricamente. O objetivo é melhorar o
recrutamento das unidades motoras, e ao mesmo tempo induzir a hipertrofia muscular, por meio de uma série de contrações musculares máximas
de curta duração, eletricamente induzidas e feitas contra resistência ou carga.
Pode também ser utilizada para melhorar a resistência muscular à fadiga
por meio da substituição da contração muscular voluntária submáxima por
contrações musculares submáximas eletricamente induzidas. A finalidade é
melhorar a habilidade de recrutar fibras musculares resistentes à fadiga por
meio de uma série de contrações submáximas de maior duração eletricamente induzidas. O efeito fisiológico principal da corrente russa é a despolarização induzida eletricamente do nervo motor levando à ativação induzida
da unidade motora. Assim, durante uma contração muscular induzida eletricamente, a corrente passa através dos tecidos moles e despolariza as fibras
nervosas motoras, fazendo com que os impulsos nervosos atinjam as junções
neuromusculares e iniciem as contrações musculares. A ativação motora
espacial ocorre das unidades maiores para as menores e o recrutamento
temporal é de natureza sincrônica, diferente da contração muscular voluntária, que é assincrônica. A terapia de corrente russa para fortalecimento
muscular baseia-se no chamado protocolo russo: 10c/10s/50s, significando
10 contrações induzidas eletricamente por série de treinamento, cada uma
com duração de 10 segundos, e separadas por 50 segundos.
O fisioterapeuta pode escolher entre dois métodos: estimulação elétrica
sozinha e estimulação elétrica mais voluntariedade. O segundo método citado
difere do primeiro pelo fato de a estimulação elétrica ser sobreposta a um
determinado nível de contração muscular voluntária ou volitiva. Em outras
30 - U1 / Recursos de eletroterapia aplicada

palavras, a estimulação elétrica é emitida concomitantemente à contração
muscular voluntária. Determine o número de séries de treinamento por
sessão (por exemplo: 3 séries de 10 contrações, cada série separada por um
período de repouso de 5 minutos.) Ao final do tratamento, inspecione a área
da pele que recebeu o eletrodo.
Após ter o conhecimento e estudar sobre os conteúdos descritos dessa
seção, você já estará apto a resolver a situação problema apresentada a seguir.
Lembre-se de que não há nada mais gratificante do que realizar o seu tratamento fisioterapêutico com responsabilidade, e assim atingir o sucesso
clínico com seus futuros pacientes. Por isso, estude cada dia mais para estar
cada vez mais preparado.

Sem medo de errar
Bem, agora que você já estudou sobre os tipos de correntes, é capaz de
analisar a situação-problema apresentada no início da seção e ajudar a Nancy
e seus colegas a montar o primeiro seminário sobre correntes elétricas, como
corrente contínua, correntes diadinâmicas de Bernard, microcorrentes,
TENS, FES e corrente russa, indicado pela supervisora de estágio?
A primeira corrente a ser estudada é a corrente contínua também
denominada corrente monofásica, assim como corrente direta ou galvânica. A corrente contínua flui em uma única direção, do polo positivo ao
polo negativo. Clinicamente, os fisioterapeutas usam correntes elétricas por
vários motivos: para produzir a despolarização dos nervos sensoriais à dor
modulada; para produzir a despolarização das fibras nervosas motoras a fim
de gerar uma contração muscular; para criar um campo elétrico nos tecidos
biológicos e estimular ou alterar o processo de cicatrização no nível celular; e
para criar um campo elétrico na superfície da pele a fim de transportar íons
benéficos ao processo de cicatrização de tecidos alvo profundos. Uma das
aplicabilidades clínicas mais utilizadas da corrente direta ou galvânica é a
Iontoforese, que é uma técnica terapêutica que envolve a introdução de íons
nos tecidos corporais por meio de uma corrente elétrica direta.
Há também a corrente diadinâmica, que é definida como corrente
senoidal alternada pulsada retificada e possui cinco modos: difásica fixa
(DF), monofásica fixa (MF), curtos períodos (CP), longos períodos (LP) e
rítmica sincopal (RS), respectivamente. Como efeito fisiológico principal, a
emissão de cinco formas de onda diadinâmicas na superfície da pele leva
à despolarização de fibras nervosas sensitivas e/ou motoras. Como efeito
terapêutico essa despolarização nervosa induz um efeito de analgesia.
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A microcorrente (MC) é definida como a emissão transcutânea de formas
de onda de correntes elétricas contínuas e pulsadas com amplitudes dentro
da faixa de microampères, isto é, de 1 a 999 mA ou menores que 1 mA. A
MC é usada para promover e acelerar o processo de cicatrização de feridas
cutâneas de cicatrização lenta, como úlceras de membros inferiores causadas
por pressão, insuficiência vascular e diabetes, e possui dois efeitos importantes das MC: efeito de galvanotaxia e efeito germicida.
A TENS é traduzida como estimulação elétrica nervosa transcutânea e
tem como finalidade despolarizar fibras nervosas através da pele por meio de
eletrodos estimuladores de superfície com o objetivo de modular ou aliviar a
dor. Em outras palavras, a TENS é capaz de induzir eletroanalgesia por meio
da corrente elétrica pulsada aplicada na superfície da pele.
A FES é definida como estimulação elétrica funcional. A corrente da FES
usa baixas frequências de pulso, em torno de 20 a 50 Hz, com intensidade
de corrente acima do limiar de despolarização do neurônio motor, produzindo contrações musculares. A FES é uma técnica de fácil aplicabilidade,
com poucas contraindicações ou efeitos colaterais e baixo custo em relação
às terapias atuais de estimulação cortical. As contrações musculares evocadas
são obtidas através de envelopes de pulsos elétricos de pequena duração
aplicados sob frequência controlada, que despolarizam as fibras nervosas da
placa motora que, por sua vez, são mais excitáveis que as fibras musculares.
Tais envelopes de pulsos duram poucos segundos, podendo-se obter contrações em condições biológicas com baixo risco de desconforto ou queimaduras e que se aproximam muito da contração muscular fisiológica. Algumas
das características técnicas da FES são determinantes para as modificações
musculares encontradas. Devido a sua capacidade de estimulação supramáxima, na qual o recrutamento das unidades motoras independe do tamanho
das unidades, todas elas são ativadas com a mesma intensidade de estímulo,
simultânea e precocemente, atingindo níveis de treino muscular intenso e
diminuindo a acomodação das unidades motoras aos estímulos. Esses efeitos
ditos “musculares” da FES, que são utilizados amplamente para explicar a
melhora clínica, são consequências da sua atuação no recrutamento das
fibras musculares e na terminação nervosa da junção neuromuscular da
placa motora.
Caro aluno, com conhecimento de todas estas especificidades relacionadas às correntes, juntamente com o conhecimento da Seção 1.1 e posterior 1.3, você será capaz de elaborar uma lista com aplicação, indicações e
contraindicações dos recursos eletroterapêuticos.
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Avançando na prática

Qual a melhor corrente para este caso clínico?
Descrição da situação-problema
Você avaliou um paciente que apresenta uma hipotrofia muscular importante, assim como diminuição da amplitude de movimento (ADM) de flexão
e extensão de joelho direito, edema em joelho direito e dor de intensidade 9,
de acordo com a Escala Visual Analógica da Dor. Ao realizar a avaliação você
constata que ao simples toque leve o paciente fica muito apreensivo e com
medo da terapia. Você acredita ser muito válida a aplicação das correntes
para tratamento fisioterapêutico do paciente. Por qual recurso elétrico você
deve iniciar o tratamento?
Resolução da situação-problema
Esta é uma situação muito comum clinicamente e é muito importante que
você, como futuro fisioterapeuta, saiba qual recurso é adequado para cada
fase. Como o paciente do respectivo caso apresenta dor de intensidade 9, você
deve optar por escolher um recurso elétrico para analgesia. O melhor recurso
neste primeiro momento seria a TENS. Por quê? Com a aplicação da TENS
será possível diminuir ou eliminar a dor, a qual faz com que o paciente fique
apreensivo e com medo, interferindo diretamente na sua evolução durante a
terapia, pois o paciente com dor não conseguirá realizar os exercícios iniciais.
Após a dor do paciente ser controlada, você pode optar por utilizar a FES ou
a corrente russa para estimular a contração muscular do paciente e pode ou
não associar a contração muscular voluntária durante a terapia. Assim, você
controlou a dor do paciente e aproveitou o que cada recurso elétrico tem de
melhor para o tratamento fisioterapêutico.

Faça valer a pena

1.

A utilização dos tipos de correntes se dá a partir de alguns fundamentos que são
importantes para que o fisioterapeuta tenha sucesso na prática clínica. Ter conhecimento das definições, efeitos fisiológicos e tipos de correntes faz com que o fisioterapeuta escolha o recurso correto para cada caso clínico. Então, analise as afirmativas a seguir referentes às correntes elétricas, julgando-as como verdadeiras (V) ou
falsas (F):
( ) A iontoforese é uma técnica terapêutica que envolve a introdução de íons nos
tecidos corporais por meio de uma corrente elétrica direta.
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( ) Como efeito fisiológico principal, a emissão de cinco formas de ondas diadinâmicas na superfície da pele leva à despolarização de fibras nervosas sensitivas e/ou
motoras.
( ) Como efeito terapêutico, Bernard (1950) formulou a teoria de que a despolarização nervosa de fibras sensitivas e/ou motoras induz um efeito de analgesia.
( ) A terapia com microcorrente é emitida usando-se uma corrente indireta
constante ou pulsada com a amplitude máxima de corrente nunca excedendo 1 mA
ou 1.000 mA.
( ) A dosimetria da terapia TENS baseia-se primariamente na seleção de um dos
cinco modos de aplicação seguintes: convencional, tipo acupuntura, breve-intensa,
burst e modulada.
Assinale a alternativa que contenha a sequência correta.
a) V-F-V-F-V.
b) V-V-F-F-V.
c) F-V-V-F-V.
d) V-V-V-F-V.
e) F-F-V-V-F.

2.

É de fundamental importância que se conheça os tipos das correntes em eletroterapia. Cada corrente tem os seus principais efeitos fisiológicos e terapêuticos e assim
objetivos diferentes para serem alcançados. Este conhecimento embasa a técnica
e aprofunda o conhecimento. Assim, analise as afirmativas abaixo sobre correntes
elétricas, julgando-as como verdadeiras (V) ou falsas (F):
( ) Clinicamente, os fisioterapeutas usam correntes elétricas por vários motivos:
para produzir a despolarização dos nervos sensoriais à dor modulada e para produzir
a despolarização das fibras nervosas motoras a fim de gerar uma contração muscular.
( ) O objetivo da FES é melhorar o recrutamento das unidades motoras e ao mesmo
tempo induzir a hipertrofia muscular por meio de uma série de contrações musculares máximas de curta duração, eletricamente induzidas e feitas contra resistência
ou carga.
( ) A corrente da FES usa altas frequências de pulso, em torno de 20 a 50 Hz,
com intensidade de corrente acima do limiar de despolarização do neurônio motor,
produzindo contrações musculares.
( ) O efeito germicida sugere que a passagem das correntes monofásicas pode,
diferentemente, ter um efeito de ativação do crescimento sobre as bactérias.
( ) O gerador da iontoforese tem de produzir uma corrente monofásica contínua
para garantir a migração unidirecional dos íons, que não pode ser alcançada por uma
corrente bifásica.
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Assinale a alternativa que contenha a sequência correta.
a) V-F-F-F-V.
b) V-V-F-F-V.
c) F-F-V-V-F.
d) V-F-V-F-F.
e) F-F-V-F-V.

3.

Um dos efeitos fisiológicos da TENS é a analgesia obtida através do fechamento
das comportas medulares. Para compreender-lhes o fechamento é fundamental que
se conheça os tipos de fibras e quais informações transmitem. Analise, então, as
afirmativas abaixo sobre as fibras nervosas:
A) Três fibras nervosas aferentes periféricas, ou axônios, têm um papel primordial
no processo de modulação da dor: as fibras A-beta de maior diâmetro e as fibras de
menor diâmetro A-delta e C.
B) As fibras largas A-beta são fibras nervosas de diâmetro largo e de natureza
mecanossensitiva, que conduzem para o cérebro informações dos mecanorreceptores
responsáveis pelo toque e pela vibração.
C) As fibras pequenas C e A-delta são fibras nervosas de menor diâmetro e de natureza
nociceptiva, que conduzem para o cérebro informações dos nociceptores (terminações nervosas livres) embebidos nos tecidos moles.
D) As fibras nervosas eferentes seguem em direção ao corno dorsal da medula espinal
para fazer contatos sinápticos com os principais neurônios e interneurônios conhecidos por seu papel importante na modulação da dor.
E) O fechamento da comporta está associado com a atividade induzida preferencial
ou com a despolarização das fibras A-beta periféricas de maior diâmetro sobre as
fibras de menor diâmetro A-delta e C.
Após analisar as afirmativas acima assinale a alternativa correta.
a) Somente as afirmativas A e B estão corretas.
b) Somente as afirmativas A, B, C e D estão corretas.
c) Somente as afirmativas A, B e D estão corretas.
d) Somente as afirmativas B, C, D e E estão corretas.
e) Somente as afirmativas A, B, C e E estão corretas.
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Seção 1.3

Aplicabilidade clínica da eletroterapia
Diálogo aberto
Prezado aluno, é muito importante que você conheça as indicações e
contraindicações das correntes, precauções e aplicabilidade clínica da eletroterapia para que se possa, a partir da avaliação fisioterapêutica, escolher as
correntes adequadas para cada paciente. Portanto, lembre-se com muita
responsabilidade e comprometimento da sua missão de fisioterapeuta, assim
como das suas competências. Estude com carinho cada conteúdo!
Todos estes conteúdos são fundamentais para embasar a aplicabilidade
clínica dos recursos terapêuticos bioelétricos, de acordo com a necessidade
de cada paciente. A escolha dos recursos terapêuticos bioelétricos, bem como
os térmicos e mecânicos, deve sempre ser realizada com muita responsabilidade e após uma avaliação fisioterapêutica minuciosa e bem embasada com
relação aos objetivos e condutas terapêuticas. Assim, a supervisora de estágio
de Nancy a conduz, bem como os demais alunos em estágio na Clínica Escola
da sua faculdade, no setor de ortopedia-traumatologia, a refletirem sobre as
mais variadas situações clínicas a serem analisadas. A primeira paciente de
Nancy, Dona Neiva, portadora de osteoartrose bilateral de joelhos, chegou à
clínica e realizou a avaliação fisioterapêutica, a partir da qual identificou-se
o seguinte quadro: dor mecânica bilateral em ambos os joelhos (intensidade
8), edema de cacifo em joelhos e em ambos os tornozelos, diminuição da
amplitude de movimento (ADM) em ambos os joelhos, diminuição da força
muscular, principalmente em quadríceps e músculos posteriores da coxa e
diminuição do equilíbrio em ortostase. Após a avaliação e dado diagnóstico
cinético funcional, Nancy poderia, então, elaborar o tratamento fisioterapêutico. A supervisora da aluna Nancy solicitou a ela que preparasse uma
apresentação sobre o caso de Dona Neiva, que trouxesse todos os pontos
avaliados e os achados clínicos. Além disso solicitou também que pudesse
apresentar os objetivos e conduta fisioterapêutica com justificativa do uso de
cada recurso escolhido na conduta. Por fim, deixou dois questionamentos
para Nancy: quais recursos bioelétricos estariam indicados para Dona Neiva?
Há alguma contraindicação com relação ao uso das correntes no caso dela?
Vamos ajudar Nancy a resolver este caso? Para isso, você precisa estudar
sobre as indicações de correntes de média frequência, contraindicações de
correntes de média frequência, precauções na eletroterapia e aplicabilidade
clínica da eletroterapia na fisioterapia (microcorrentes, TENS, FES e corrente
russa). Todo esse conteúdo você encontrará nesta seção.
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Lembre-se de como é essencial conhecer a aplicação de cada um desses
recursos para sua prática clínica, para que seja utilizado o melhor para cada
caso clínico, independentemente de qual área você vai seguir. Vamos em
frente e ótimos estudos!

Não pode faltar
Indicações e contraindicações de correntes de média frequência
Caro aluno, você já leu algo referente às indicações das correntes de média
frequência? Vamos estudá-las? São chamadas de correntes de média frequência as
correntes interferenciais e russa.
A estimulação interferencial é uma técnica de tratamento que utiliza correntes
de frequência média. Teoricamente, as frequências mais altas enfrentam uma
impedância de pele menor e consequentemente são mais confortáveis. Como
a corrente de frequência média encontra uma baixa impedância à medida que
cruza a pele, pode atingir os locais de tratamento de maneira ligeiramente mais
profunda do que outros tipos de estimulação elétrica. As correntes interferenciais
usam dois geradores elétricos separados, que emitem correntes em duas frequências um pouco diferentes. Os dois pares de eletrodos são dispostos em um padrão
quadrado, de modo que ocorra cruzamento das correntes, criando um padrão de
interferência no ponto central da estimulação. O padrão de interferência cria uma
área mais ampla de estimulação. A emissão dessas baixas frequências, que simula
a estimulação tradicional de baixa frequência obtida com outros estimuladores
elétricos de baixa frequência, foi originalmente apontada por muitos autores e
fabricantes como sendo o parâmetro de estimulação responsável pelos efeitos fisiológicos e terapêuticos, como na figura a seguir.
Figura 1.7 | Efeitos da corrente interferencial
TERAPIA COM CORRENTE INTERFERENCIAL
Energia elétrica
Despolarização dos nervos periféricos

Nervos sensitivos

Nervos motores

Sistema da comporta - Sistema opiáceo

Contração muscular tetânica induzida

Manejo
da dor

Músculos do assoalho pélvico

Outros músculos

Manejo de
incontinência urinária

Manejo de
fraqueza muscular

Fonte: Bélanger (2012, p. 364).
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As correntes interferenciais têm sido usadas para uma série de
condições clínicas, incluindo dor, dor articular com edema, neurite,
formação retardada de calo ósseo após fratura e mobilidade restrita,
aumento do fluxo sanguíneo para o exercício muscular, relaxamento
muscular, redução/eliminação de edema, alivio da incontinência
urinária de esforço, psoríase palmar, psoríase, dor mandibular, dor
no ombro, doença vascular periférica, enxaqueca, hiperreflexia do
músculo detrusor, dor pós-cirúrgica no joelho, fraqueza muscular e dor
por dismenorreia.
O termo “corrente russa” origina-se do trabalho conduzido em
meados de 1970 pelo fisiologista russo (por isso o termo “russa”) Yakov
Kots (1977) no campo da estimulação elétrica neuromuscular, conhecida
sob o acrônimo EENM. Essa corrente é definida como a modulação do
tempo, na forma de trens de pulsos elétricos (ou ciclos) de uma corrente
alternada contínua de onda senoidal, com uma frequência portadora de
2500 ciclos por segundo, ou seja, a estimulação russa clássica envolve a
utilização de uma onda senoidal condutora de 2500 Hz com modulação
à explosão. A teoria por trás da estimulação russa, tal como a corrente
interferencial, é que frequências mais elevadas diminuem a quantidade
de resistência capacitiva da pele e permitem que mais correntes alcancem
o nervo motor com menor intensidade.
Acredita-se também que a frequência condutora de 2500 Hz
“bloqueie” os nervos sensoriais superficiais, estimulando simultaneamente as fibras motoras mais profundas. Embora os benefícios de
ganho de força não tenham sido duplicados, essa forma de estimulação
elétrica é um método excelente para diminuir a atrofia muscular. Com
o avanço dos programas de reabilitação, tem-se buscado recursos que
minimizem a atrofia e a flacidez muscular causadas por imobilização,
processos pós-cirúrgicos e sedentarismo. Uma das medidas eficazes para
trabalhar a flacidez muscular é o uso da estimulação elétrica neuromuscular que, associada à cinesioterapia, tem sido um dos recursos mais
utilizados no fortalecimento do músculo, assim como na prevenção de
atrofias musculares.
As contraindicações para o uso das correntes de média frequência
são: sobre a área cervical anterior, na região torácica, na área craniana,
em pacientes que usam marca-passos responsivos à frequência e em
pacientes que usam desfibriladores-cardioversores, sobre as áreas
abdominal, pélvica ou lombar de gestantes no primeiro trimestre, sobre
implantes metálicos, em pacientes epiléticos, sobre uma área hemorrágica, sobre uma área cancerosa e sobre a pele lesionada.
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Saiba mais

Para você se aprofundar no tema Iontoforese, propomos aqui a leitura,
reflexão e análise crítica do artigo A estimulação russa no fortalecimento
da musculatura abdominal.
LIMA, E. P. F.; RODRIGUES, G. B. de O. A estimulação russa no fortalecimento da musculatura abdominal. ABCD: arq. bras. cir. dig., São Paulo,
v. 25, n. 2, p. 125-128, 2012.
Figura 1.8 | Efeitos da corrente russa
TERAPIA COM CORRENTE RUSSA

Energia elétrica

Corrente senoidal com trens modulados

Despolarização do nervo motor

Ativação da unidade motora

Recrutamento especial
Reverso

Recrutamento temporal
Sincronizado

Contração muscular tetânica

Hipertrofia das fibras musculares

Fonte: Bélanger (2012, p. 341).

Vistas, então, as principais indicações e contraindicações das correntes de
média frequência, lembre-se sempre de analisá-las antes de aplicá-las clinicamente em cada paciente.
Precauções e aplicabilidade clínica da eletroterapia
E quanto às precauções? Vamos estudá-las? O fisioterapeuta sempre deve
limpar e secar as áreas de superfície da pele exposta antes de cada tratamento;
prender o cabelo sobre as áreas de pele expostas; lavar e secar os eletrodos
reutilizáveis após cada procedimento; verificar cabos e eletrodos regularmente quanto ao desgaste e as rachaduras visíveis; verificar mensalmente
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a impedância dos eletrodos; manter todos os aparelhos de correntes a pelo
menos 3 metros de qualquer aparelho de ondas curtas em funcionamento;
descartar todos os eletrodos após seis meses de uso; desinfetar os eletrodos
de sucção e esponjas; monitorar os pacientes quanto aos efeitos adversos
e conduzir a manutenção e calibração regulares. Mas por que todas estas
recomendações e precauções são importantes? Para garantir a eficácia de cada
tratamento e a segurança durante a aplicabilidade clínica de cada recurso.
Limpar a pele com álcool reduz sua impedância de modo significativo,
além de remover as impurezas, permitindo assim um acoplamento elétrico
ótimo na interface pele-eletrodo. O fisioterapeuta deve sempre assegurar o
acoplamento eletrodo-pele ótimo, assegurar o desempenho ideal e seguir
as instruções do fabricante. O fisioterapeuta também deve assegurar a eficiência ótima e prevenir macro choque se forem usados estimuladores ligados
à rede elétrica, assim como assegurar a impedância apropriada dos eletrodos
para condução ótima, pois os eletrodos se deterioram com o uso e com o
tempo. A deterioração do material aumentará a impedância dos eletrodos,
reduzindo assim a eficácia. Além disso há a possibilidade de transmissão de
microrganismos quando são usados eletrodos de sucção e esponjas, por isso
devem ser desinfetados com álcool isopropílico a 70% após o tratamento de
cada paciente.

Reflita

Prezado aluno, reflita quão importantes são as recomendações e
precauções para que você aplique as correntes de forma segura em
seus pacientes. As correntes de média frequência promovem efeitos
benéficos aos pacientes, e para isso é fundamental que você siga corretamente estas precauções para a aplicação de forma segura.

Aplicabilidade clínica da eletroterapia na fisioterapia I: microcorrentes, TENS
Para se realizar a aplicação das microcorrentes e da TENS de forma
segura e correta, devem ser seguidos alguns parâmetros. Mais especificamente, a microcorrente (MC) é usada para promover e acelerar o processo
de cicatrização de feridas cutâneas de cicatrização lenta, como úlceras de
membros inferiores causadas por pressão, insuficiência vascular e diabetes.
A terapia com microcorrente é feita usando-se uma corrente direta constante
ou pulsada com a amplitude máxima de corrente nunca excedendo 1 mA
ou 1000 mA. Há dois efeitos importantes das MC: efeito de galvanotaxia e
efeito germicida. Para aplicar as microcorrentes seguem algumas precauções:
proteger-se usando aventais, luvas, máscaras e protetores oculares; limpar,
irrigar e desbridar a ferida antes do tratamento; utilizar eletrodos descartáveis
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ao invés de reutilizáveis e assegurar que a temperatura do meio de acoplamento seja mais quente do que a superfície da ferida, mas não acima de
38°C (100°F). A remoção de material necrótico, materiais estranhos, metais
pesados e medicação tópica usada previamente, incluindo vaselina em gel
ou pasta, impede a penetração, causada pelo fluxo de corrente, de materiais
estranhos e medicamentos que podem retardar ou afetar de modo adverso
a cicatrização da ferida. A dosimetria para estimulação por MC consiste
em regular os seguintes parâmetros: amplitude de corrente, polaridade dos
eletrodos, modo de emissão, duração da aplicação, número de sessões de
tratamento por dia e número de dias de tratamento por semana. A amplitude de corrente precisa estar dentro da faixa de microampères, isto é, entre
1 e 999 mA. Essa regulagem é largamente determinada pela habilidade do
paciente de tolerar, no local da ferida, a amplitude de corrente escolhida
por um período de tempo relativamente longo. A seleção baseia-se na fase
de cicatrização que o fisioterapeuta deseja facilitar. Conforme abordado
anteriormente, a estimulação anódica é recomendada durante a fase inflamatória da cicatrização da ferida. A estimulação catódica, por outro lado,
é recomendada para facilitar as fases de proliferação, remodelamento e
maturação da cicatrização da ferida. A estimulação anódica ou catódica pode
ser usada para manejar a infecção da ferida por germes, quando presente.
Como há uma sobreposição das fases de cicatrização da ferida ao longo do
tempo, recomenda-se que o estimulador seja programado para uma reversão
periódica da polaridade da corrente durante a sessão de tratamento inteira.
Esta reversão automática da polaridade da corrente leva a um período igual
de estimulação catódica e anódica no local da ferida em cada sessão de tratamento. Outra sugestão é alternar entre a estimulação catódica e a anódica
no local da ferida a cada três dias no curso do tratamento. A emissão pode
ser no modo contínuo ou pulsado, com ou sem reversão de polaridade. O
modo pulsado é aplicado com frequências que variam de 0,1 a 200 pulsos por
segundo (pps). A duração de uma única aplicação pode variar de 30 a 120
minutos. Os tratamentos podem variar de uma a quatro sessões por dia. A
maioria dos estimuladores portáteis de MC possui uma chave que permite a
pré-regulagem do tempo ligado: desligado no regime de estimulação diária.
Por exemplo, o ajuste de um regime de tempo diário ligado: desligado de 1:5
horas ao longo de um período de 12 horas automaticamente fornece duas
sessões de tratamento por dia. Essa característica proporciona praticidade
ao tratamento, uma vez que permite que os fisioterapeutas programem todos
os parâmetros de uma vez para metade do dia, como mencionado, ou para
o dia inteiro (período de 24 horas). Os dias de tratamento podem variar de
cinco a sete dias por semana. Antes de prosseguir com o tratamento, sempre
verifique a lista de contraindicações e a de riscos, precauções e recomendações. Antes de cada aplicação, a ferida deve ser lavada, limpa e desbridada. O
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desbridamento deve ser feito por um enfermeiro ou técnico em enfermagem.
Para prevenir contaminação, os fisioterapeutas precisam adotar medidas de
proteção, isto é, usar máscaras, luvas, protetores oculares e aventais durante o
preparo e tratamento da ferida. A Figura 1.9 ilustra duas localizações comuns
dos eletrodos escolhidas pelos fisioterapeutas para emitir a microcorrente no
manejo de feridas dérmicas.
A primeira localização é a seguinte: um eletrodo é posicionado diretamente sobre a ferida, e o outro, afastado alguns centímetros. O eletrodo em
cima da ferida é chamado de eletrodo ativo, e o outro é o eletrodo dispersivo. Essa segunda localização é assim: os dois eletrodos são posicionados
em torno da ferida, sobre tecidos saudáveis adjacentes às margens da ferida.
Colocação sobre a ferida: embrulhar o eletrodo ativo com camadas de
almofadas de gaze estéril, saturar as almofadas com solução salina normal
e posicionar o arranjo eletrodo/almofada em cima da ferida. As almofadas
precisam estar mais quentes que a ferida antes da aplicação, porém, não
acima de 38 °C (100 °F). Cobrir o eletrodo dispersivo com gel condutor. Em
torno da ferida: cobrir os dois eletrodos com gel condutor e fixá-los na pele
usando esparadrapo hipoalergênico. Selecionar a polaridade dos eletrodos
de acordo com a fase de cicatrização da ferida.
A estimulação anódica deve ser usada para manejar a fase inflamatória
da cicatrização. A estimulação catódica, por outro lado, deve ser usada para
facilitar as fases de proliferação, remodelamento e maturação da cicatrização. Tanto a estimulação anódica quanto a catódica podem ser usadas para
manejar feridas infectadas.
Recomenda-se que a polaridade do Figura 1.9 | Colocação do eletrodo sobre
a ferida
eletrodo seja revertida periodicamente
durante o curso da terapia (a cada 3-4
sessões de tratamento). Isso assegura
uma migração balanceada de células
com cargas positiva e negativa neste
local. Deve-se ajustar a amplitude de
corrente entre 1 e 999 μA; não há uma
diretriz precisa sobre esse assunto. O
ajuste desse parâmetro precisa ser guiado
pela sensação do paciente no local da
Fonte: Bélanger (2012, p. 316).
ferida durante a estimulação. Deve-se
regular no modo continuo ou pulsado. A ferida pode ser tratada entre 30-60
minutos, duas a três vezes ao dia. Os tratamentos podem ser aplicados entre
cinco e sete dias por semana.
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É importante inspecionar a ferida e perguntar ao paciente sobre a
sensação experimentada durante o tratamento. Qualquer sensação diferente
deverá ser documentada na ficha dele.
Para otimizar a eficácia do tratamento, não se deve remover a
almofada de gaze estéril que cobre a ferida após o tratamento, mas sim
manter esse meio de acoplamento úmido no local até a próxima sessão.
Ao prosseguir com o curativo, deve-se descartar o material usado no
lixo hospitalar. Se o eletrodo ativo for reutilizável, certificar-se de que
seja corretamente lavado e desinfetado antes de ser usado mais uma vez.
Os eletrodos descartáveis são altamente recomendados no lugar dos
eletrodos reutilizáveis, em especial se for usado o método de aplicação
sobre a ferida. O tratamento é interrompido quando a ferida apresenta
um leito com 100% de epitelização ou após seu fechamento.
Com relação à TENS, antes de cada aplicação, limpe a superfície da pele na
área do eletrodo de estimulação passando álcool para remover as impurezas
e reduzir a impedância da pele. Selecione um entre os cinco modos comuns
descritos na Figura 1.10.
Figura 1.10 | Modos da TENS
Convencional

Tipo
acupuntural

Breve-intensa

Burst

Modulada

Duração do pulso

Curta
(<150 ms)

Longa
(>150 ms)

Longa
(>150 ms)

N/A

Variável

Frequência

Alta
(>80 Hz)

Baixa
(<10 Hz)

Alta
(> 80 Hz)

Baixa
(< 10 bups)

Variável

Amplitude de
corrente

Confortável

Confortável/
tolerável

Tolerável

Confortável

Variável

Nível sensorial

Nívvel
sensorial/
motor

Nível nocito

Nível
sensorial/
motor

Fibras nervosas
preferencialmente
despolarizadas

A-beta

A-delta e C

A-delta e C

A-delta e C

Variável

Mecanismo
preferencial para
modulação da dor

Comporta

Opioide

Opioide

Opioide

Variável

Início da analgesia

Rápido
(minutos)

Lento (horas)

Rápido
(minutos)

Lento
(horas)

Variável

Duração da
analgesia

Breve (<
algumas horas)

Longa (>
algumas horas)

Longa (>
algumas horas)

Variável

Fonte: Bélanger (2012, p. 286).

O modo convencional costuma ser selecionado para iniciar a terapia,
pois a sensação da estimulação elétrica é percebida como confortável. Se
esse modo falhar para diminuir a dor após alguns tratamentos, selecione
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outro modo. Observe que não há evidências sugerindo que um modo de
emissão é melhor do que o outro para o tratamento de qualquer patologia.
Os dispositivos da TENS são operados com eletrodos de superfície reutilizáveis ou descartáveis de diferentes formas e tamanhos. Os eletrodos mais
comumente usados são do tipo reutilizável e não esterilizado, que podem
ser feitos de diversos materiais. Os eletrodos de borracha de carbono e
borracha de silicone impregnada de carbono estão entre os mais comuns.
São três os locais básicos de aplicação dos eletrodos: (1) sobre e ao redor
da área dolorosa, (2) ao longo dos dermátomos correspondentes ao local
doloroso, (3) e sobre pontos específicos do corpo. Os eletrodos são presos
mecanicamente na pele usando esparadrapos hipoalergênicos (que são mais
baratos) ou autoadesivos pré-cortados. Os eletrodos são conectados à saída
do circuito estimulador usando-se cabos regulares ou bifurcados de vários
comprimentos. Remova com cuidado os eletrodos e imediatamente inspecione as áreas de pele expostas quando houver qualquer reação adversa ou
lesão. Se algo estiver presente, informe o paciente e documente o ocorrido na
sua ficha. Lave (com água morna) e deixe secando os eletrodos reutilizáveis.
Descarte os eletrodos de uso único no lixo hospitalar.
Aplicabilidade clínica da eletroterapia fisioterapia II: corrente russa, FES
Para se realizar a aplicação das FES e corrente russa de forma segura e
correta, devem ser seguidos alguns parâmetros. Antes de cada aplicação da
corrente russa, limpe a pele em que serão aplicados os eletrodos. Os estimuladores portáteis de corrente russa, assim como a maioria dos estimuladores
elétricos terapêuticos, oferecem dois canais de estimulação, enquanto os
estimuladores de gabinete podem oferecer mais de dois canais (multicanal).
A maioria das aplicações da terapia com corrente russa para fortalecimento
muscular é feita usando-se um ou dois canais. Um par de eletrodos, em geral, é
conectado a cada canal de estimulação por meio de um cabo bipolar. Múltiplos
eletrodos podem ser conectados a um único canal usando cabos bifurcados.
A base teórica para o uso de cabos bifurcados, que duplicam o número de
eletrodos por canal, é aumentar a área de estimulação por canal. Os fisioterapeutas podem escolher dentre uma variedade de eletrodos comerciais reutilizáveis feitos de borracha impregnada de carbono e malhas de metal flexíveis,
disponíveis em diferentes tamanhos e formatos. Certifique-se de que uma
cobertura fina e distribuída homogeneamente de gel condutor seja aplicada
em cada eletrodo para otimizar a condução na interface eletrodo-pele. Note
que alguns eletrodos já vêm com gel pré-aplicado. O espaçamento entre um
par de eletrodos influencia a dispersão da corrente dentro dos tecidos, o que,
por sua vez, afeta a profundidade de penetração da corrente. Quanto maior
44 - U1 / Recursos de eletroterapia aplicada

o espaçamento entre os eletrodos, mais profunda a penetração da corrente
dentro do tecido. Em contraste, quanto mais próximos os dois eletrodos,
mais superficial será o efeito estimulante. Cada par de eletrodos deve ser
colocado em paralelo, e não perpendicular, à direção das fibras musculares.
Uma regra simples é orientar a colocação de cada par de eletrodos paralelamente à linha estimada de tração do músculo ou grupo muscular. A maioria
dos eletrodos de superfície é presa mecanicamente à pele com fita hipoalergênica. Existem alguns eletrodos que são autoadesivos. Ao colocar um eletrodo
sobre o músculo visado, os fisioterapeutas podem considerar colocá-lo sobre
os pontos motores do músculo.

Assimile

Um ponto motor é definido na cli ́nica como a área de pele específica,
onde o músculo visado é melhor estimulado com a menor quantidade
de amplitude de corrente e a duração de pulso mais curta. Em termos
anatômicos, esse mesmo ponto motor é definido como a superfície do
ponto de entrada de um feixe de fibras nervosas motoras dentro de um
fascículo de fibras musculares.

O fisioterapeuta, para realizar a aplicação, deve regular os parâmetros
dosimétricos, que incluem amplitude de corrente, duração de burst ou trem
de pulso, duração interburst (duração entre os trens de pulso), frequência
burst, tempo da rampa de subida e de descida, tempo ligado e desligado com
ciclo de trabalho e número de contrações por série de treinamento. Lembre-se
de que a terapia de corrente russa para fortalecimento muscular costuma ser
emitida usando-se o chamado protocolo russo: 10c/10s/50s, significando 10
contrações induzidas eletricamente por série de treinamento, cada uma com
duração de 10 segundos e separadas por 50 segundos.
Os fisioterapeutas podem escolher entre dois métodos: estimulação
elétrica sozinha e estimulação elétrica mais volição. O segundo método difere
do primeiro no fato de a estimulação elétrica ser sobreposta a um determinado nível de contração muscular voluntária ou volitiva. Em outras palavras,
a estimulação elétrica é emitida concomitantemente à contração muscular
voluntária. Determine o número de séries de treinamento por sessão, por
exemplo, 3 séries de 10 contrações, cada série separada por um período de
repouso de 5 minutos.
Com relação à FES, algumas indicações clínicas são: aumentar a força ou
manter a massa muscular durante ou após períodos de inatividade forçada;
manter ou ganhar amplitude de movimento (ADM); reeducar e facilitar o
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controle motor voluntário; reduzir temporariamente os efeitos da espasticidade; fornecer suporte para ortostase (posição em pé); reduzir a formação
de edema. As recomendações quanto ao uso dos eletrodos são as mesmas
que foram recomendadas em relação à TENS. O fisioterapeuta deve escolher
como trabalhar com relação ao Ciclo ON e OFF. Em geral, recomenda-se
1:2, ou seja, um período de contração para dois de repouso, e pode solicitar
ao paciente que faça a contração muscular voluntária durante a estimulação elétrica. As frequências mais observadas nos protocolos que visam à
movimentação muscular (e não fadiga) estão entre 20 Hz a 100 Hz, sendo
que os eletrodos utilizados, na sua maioria, foram transcutâneos. O período
ativo do pulso na modulação variou de 100 µs até 500 µs.

Exemplificando

Veja um exemplo da aplicabilidade da FES: um paciente apresenta déficit
de marcha por hipotonia do músculo tibial anterior. Você pode utilizar
a FES para estimular a contração muscular deste músculo para, então,
treinar a marcha do paciente.

Após adquirir o conhecimento e estudar os conteúdos descritos nessa
seção, você já estará apto a resolver a situação-problema apresentada a
seguir. Estude com dedicação sempre para atender os seus pacientes
com responsabilidade, ética e respeito. Estude cada dia mais para estar
cada vez mais preparado!

Sem medo de errar
Agora que você já estudou os conteúdos desta seção, vamos resolver a
situação-problema? A partir do fechamento do primeiro seminário, Nancy
está mais segura para iniciar seus atendimentos. Porém, ainda há muitas
questões a serem discutidas com a turma: quais são as indicações e contraindicações das correntes? Há precauções que devem ser seguidas? Nancy
solicitou à supervisora de estágio que pudesse apresentar um caso clínico
para que fosse discutida a aplicabilidade clínica da eletroterapia. A supervisora achou ótimo o empenho de Nancy e seu grupo de alunos, parabenizando-os pela proatividade.
As correntes interferenciais têm sido usadas para uma série de condições clínicas, incluindo dor, dor articular com edema, neurite, formação
retardada de calo ósseo após fratura e mobilidade restrita, aumento do
fluxo sanguíneo para o exercício muscular, relaxamento muscular, redução/
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eliminação de edema, alivio da incontinência urinária de esforço, psoríase
palmar, psoríase, dor mandibular, dor no ombro, doença vascular periférica, enxaqueca, hiperreflexia do músculo detrusor, dor pós-cirúrgica no
joelho, fraqueza muscular e dor por dismenorreia. Já a corrente russa é um
método excelente para diminuir a atrofia muscular. As contraindicações para
o uso das correntes de média frequência são: sobre a área cervical anterior,
na região torácica, na área craniana em pacientes que usam marca-passos
responsivos à frequência, em pacientes que usam desfibriladores-cardioversores, sobre as áreas abdominal, pélvica ou lombar de gestantes no primeiro
trimestre, sobre implantes metálicos, em pacientes epiléticos, sobre uma área
hemorrágica, sobre uma área cancerosa e sobre a pele lesionada.
O fisioterapeuta deve sempre limpar e secar as áreas de superfície da
pele exposta antes de cada tratamento, prender o cabelo sobre as áreas de
pele expostas, lavar e secar os eletrodos reutilizáveis após cada tratamento,
verificar cabos e eletrodos regularmente quanto ao desgaste e rachaduras
visíveis, verificar mensalmente a impedância dos eletrodos, manter todos os
aparelhos de correntes a pelo menos 3 metros de qualquer aparelho de ondas
curtas em funcionamento, descartar todos os eletrodos após seis meses de
uso, desinfetar os eletrodos de sucção e esponjas, monitorar os pacientes
quanto aos efeitos adversos e conduzir a manutenção e calibração regulares.
Mas porque todas estas recomendações e precauções são importante? Para
garantir a eficácia de cada tratamento e a segurança durante a aplicabilidade
clínica de cada recurso.

Avançando na prática

Treinando a força muscular
Descrição da situação-problema
Um homem de 26 anos de idade é encaminhado por seu cirurgião
ortopédico para fisioterapia, por causa de problemas persistentes relacionados à diminuição da força e função do músculo quadríceps após uma
reconstrução do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho direito, feita
há 12 semanas, depois um acidente de esqui. Na alta hospitalar, o paciente
recebeu um programa completo de fortalecimento domiciliar do músculo
quadríceps. Ao ser questionado sobre sua dedicação ao programa nas
últimas oito semanas, o paciente prontamente admitiu que se dedicou muito
mal, pensando que a realização de suas atividades cotidianas regulares
seria suficiente para recuperar a força do joelho em toda sua extensão. As
queixas do paciente são: fraqueza e atrofia do músculo quadríceps direito,
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combinada com dificuldade para agachar, subir e descer escadas e correr.
Ele também está frustrado por não ser capaz de esquiar. O exame físico do
joelho lesionado não mostra sinais de inflamação e apresenta amplitude de
movimento completa. As medidas revelam um déficit de força no quadríceps
de 40% e um déficit de 1,5 cm na circunferência da coxa no lado afetado.
A meta do paciente é reconstruir a massa e a força do quadríceps direito
para poder esquiar de forma segura e efetiva novamente. Agora ele se acha
bem motivado, estando convencido de que as atividades do dia a dia não
restaurarão a força e função completas do joelho. Neste caso, você poderia
propor terapia com corrente russa usando estimulação elétrica mais volição,
o método sobreposto de treinamento de força?
Resolução da situação-problema
Sim, a terapia com corrente russa pode fortalecer o músculos quadríceps
após reconstrução cirúrgica do LCA, por meio da facilitação da ação das
unidades motoras (UM) e da promoção da hipertrofia muscular. Há evidências sugerindo que a sobreposição da estimulação com corrente russa com
a contração volitiva do quadríceps ajudará o paciente a alcançar o recrutamento voluntário completo das UM, o que induzirá a hipertrofia muscular
desejada e se traduzirá em um aumento da força muscular. A terapia com
corrente russa é usada aqui concomitantemente a um regime domiciliar
de treinamento funcional que envolve exercícios de agachamento, subida e
descida de escadas e corrida na esteira.

Faça valer a pena

1. É fundamental que o fisioterapeuta conheças as correntes elétricas para adequada

aplicação clínica. Não se pode somente saber aplicar e não ter fundamentação teórica
para a aplicabilidade clínica.

Assinale a alternativa que complete a frase corretamente: “A estimulação interferencial
é uma técnica de tratamento que utiliza correntes de frequência ________________.
Teoricamente, as frequências mais altas enfrentam uma impedância de pele menor e
consequentemente são mais confortáveis”.
a) Alta.
b) Média.
c) Baixa.
d) Pulsada.
e) Contínua.
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2.

O termo “corrente russa” origina-se do trabalho conduzido em meados de 1970
pelo fisiologista russo (por isso o termo “russa”) Yakov Kots, no campo da estimulação
elétrica neuromuscular, conhecida sob o acrônimo EENM. Essa corrente é definida
como a modulação do tempo, na forma de trens de pulsos elétricos (ou ciclos) de
uma corrente alternada contínua de onda senoidal, com uma frequência portadora
de 2500 ciclos por segundo.
“A estimulação russa clássica envolve a utilização de uma onda senoidal condutora
de ________ Hz com modulação a explosão. A teoria por trás da estimulação russa,
tal como com a corrente interferencial, é que frequências mais ______________
diminuiriam a quantidade de resistência capacitiva da pele e permitiriam que mais
correntes alcançassem o nervo motor, com __________ intensidade”.
Assinale a alternativa que completa a sentença corretamente.
a) 1500 Hz, elevadas, maior.
b) 2500 Hz, baixas, maior.
c) 3500 Hz, elevadas, menor.
d) 2500 Hz, elevadas, maior.
e) 1500 Hz, baixas, menor.

3.

É fundamental que o fisioterapeuta conheça as indicações e contraindicações das
correntes elétricas para que sejam aplicadas somente em situações realmente seguras.
Assinale a alternativa a seguir que contenha somente contraindicações das
correntes elétricas:
a) Área hemorrágica, dor, feridas.
b) Epilepsia, dor, edema.
c) Área cervical anterior, a área craniana, implantes metálicos.
d) Áreas abdominal de gestante no primeiro trimestre, dor, edema.
e) Pacientes que usam marca-passos responsivos à frequência, feridas, dor.
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Unidade 2
Recursos Termoterápicos
Convite ao estudo
Trataremos nesta unidade dos Recursos Termoterápicos I, por meio
do conhecimento dos conceitos e efeitos do calor superficial, indicação e
contraindicação do calor superficial e recursos termoterápicos superficiais.
Para auxiliar no desenvolvimento das competências e atender aos objetivos
da unidade em questão, apresentaremos a seguir uma situação hipotética que
visa aproximar os conteúdos teóricos da prática. Então vamos lá!
Uma clínica de fisioterapia, especializada em fisioterapia esportiva,
procura fisioterapeuta para atuar com esporte. Marcela, jovem formada
em Fisioterapia, deseja concorrer ao processo seletivo para a vaga, e para
tal, foi estudar os materiais referentes e buscou a biblioteca da faculdade
em que estudou para conseguir revisar, aprofundar e reforçar os conhecimentos adquiridos durante a sua amada graduação. Marcela está confiante,
pois apesar de ainda não ter concluído a sua pós-graduação, todo o aprendizado acadêmico adquirido foi de muita valia. Ela foi até a clínica para se
candidatar ao processo seletivo e durante a visita, o responsável pela vaga
avisou que todo o processo seria teórico-prático. Marcela sabe que toda a
bagagem teórica é fundamental para uma excelente execução da prática fisioterapêutica e tem a sua frente este grande desafio; ela está confiante de sua
capacidade para conseguir esta vaga tão importante em seu início de carreira
profissional.
Em cada sessão desta unidade você acompanhará e ajudará Marcela a
resolver situações-problema relacionadas à situação proposta e que serão
resolvidas a partir dos estudos dos conteúdos tratados em cada uma das
seções. E então, você está animado? Vamos começar?

Seção 2.1

Termoterapia superficial
Diálogo aberto
Prezado aluno, como vimos no Convite ao Estudo, teremos como base
do processo de ensino-aprendizagem desta seção os conceitos e efeitos do
calor superficial, indicação e contraindicação do calor superficial e recursos
termoterápicos superficiais. Todos estes conteúdos são fundamentais para
embasar a aplicabilidade clínica dos recursos terapêuticos térmicos em
diferentes especialidades da fisioterapia, conforme a necessidade do caso
clínico apresentado. A escolha dos recursos terapêuticos bioelétricos/
térmicos/mecânicos deve sempre ser realizada com muita responsabilidade e
após uma avaliação fisioterapêutica minuciosa e bem embasada com relação
aos objetivos e condutas terapêuticas.
Uma clínica de fisioterapia, especializada em fisioterapia esportiva,
procura fisioterapeuta para atuar com esporte. Marcela, jovem formada em
Fisioterapia, deseja concorrer ao processo seletivo para a vaga e foi estudar os
materiais referentes e buscou a biblioteca da faculdade em que estudou para
conseguir revisar, aprofundar e reforçar os conhecimentos adquiridos durante
a sua amada graduação. Marcela está confiante, pois apesar de ainda não ter
concluído a sua pós-graduação, todo o aprendizado acadêmico adquirido foi
de muita valia. Marcela foi até a clínica para se candidatar ao processo seletivo e
durante a visita, o responsável pela vaga avisou que todo o processo seria teórico-prático. Marcela sabe que toda a bagagem teórica é fundamental para uma
excelente execução da prática fisioterapêutica e tem a sua frente este grande
desafio. Marcela, jovem formada em Fisioterapia deseja concorrer ao processo
seletivo e para tal foi estudar os materiais referentes e foi buscar também à
biblioteca da Faculdade em que estudou para conseguir revisar, aprofundar e
reforçar os conhecimentos adquiridos durante a sua graduação. Marcela inicia
a sua participação no processo seletivo e a primeira tarefa dada do processo
é que Marcela apresente os conceitos e efeitos do calor superficial. Logo em
seguida, a avaliadora questiona quais são as indicações e contraindicações do
calor superficial. Para finalizar esta primeira etapa, a avaliadora solicita que
Marcela apresente quais são os recursos termoterápicos superficiais. Você,
estudante de fisioterapia, conseguiria ajudar Marcela neste processo? Vamos
responder atentamente? Para que você consiga responder esses questionamentos sobre os recursos térmicos, os conteúdos pertinentes a esse tema serão
apresentados de forma contextualizada no Item Não pode faltar, logo adiante.
Vamos em frente e ótimos estudos!
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Não pode faltar
Conceitos e efeitos do calor superficial
Vamos conceituar calor para dar início aos conteúdos importantes desta
seção. O que é calor? O calor é o aumento da vibração molecular e da taxa
metabólica celular, é produzido por quatro métodos principais: transferência de energia térmica; ação química associada ao metabolismo celular;
ação mecânica, como a encontrada no ultrassom terapêutico; e as correntes
elétricas ou magnéticas, como as encontradas nos aparelhos de diatermia.
A aplicação de calor terapêutico, a termoterapia, é classificada como
superficial ou profunda. Os agentes superficiais aquecem uma área de tecido
mais extensa (a pele), porém sua capacidade de penetração limitada reduz o
volume geral de tecido aquecido.
O calor superficial pode ser administrado por uma variedade de fontes.
Independentemente de como o calor superficial é administrado, ele penetra
nos tecidos até uma profundidade de apenas alguns milímetros e é absorvido
apenas na epiderme e na derme. O método de administração pode permitir
que os tecidos profundos até a derme sejam aquecidos pela compressão do
tecido e pela condução. As aplicações de calor superficial são até capazes de
aumentar a temperatura intra-articular sobre as quais a cobertura de tecido
mole é fina; por exemplo, as articulações interfalangeanas ou do joelho. Para
produzir efeitos terapêuticos, os agentes de aquecimento superficial precisam
ser capazes de aumentar a temperatura da pele até 40 a 45 °C. A transferência
de calor para os tecidos subjacentes ocorre por meio da condução, porém os
recursos de aquecimento superficial são limitados a profundidades de menos
de 2 cm.
Figura 2.1 | Penetração do calor superficial

Fonte: Starkey (2017, p. 126).
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Quadro 2.1 | Classificação dos agentes de aquecimento
Calor Superficial (< 2 cm)
Compressas quentes
Banho de parafina

Calor profundo (> 2 cm)
Ultrassom
Ondas curtas

Fonte: adaptado de Starckey (2017, p. 125)

Pesquisas relacionadas aos efeitos fisiológicos do calor não têm recebido
tanta atenção quanto a aplicação de frio. Os efeitos do calor na taxa metabólica, na dinâmica do sangue e dos líquidos e na inflamação são, em geral,
opostos aos efeitos do frio. A aplicação de calor diminui a dor e o espasmo
muscular por meio da alteração do limiar das terminações nervosas. Em
termos sistêmicos, o aquecimento de áreas extensas resulta em aumento da
temperatura corporal, da pulsação e da frequência respiratória, e diminuição na pressão arterial. O uso do calor é indicado nos estágios subagudo e
crônico de lesões.
Quando o calor terapêutico é aplicado, o gradiente de temperatura faz
com que o recurso usado perca calor e o corpo ganhe calor. Algum calor
também é perdido para o ambiente. Quanto maior o gradiente de temperatura, mais rápido ocorre a troca de energia. Alguns recursos terapêuticos
térmicos, como as compressas quentes úmidas, requerem o uso de um isolante
para proteger a pele de queimaduras, regulando desse modo o gradiente de
temperatura dentro dos limites terapêuticos. Os benefícios ocorrem quando
a temperatura da pele aumenta de forma rápida, aumentando a excitabilidade
dos termorreceptores locais, o que causa uma liberação ativa de mediadores
vasoativos. Se a taxa de aumento de temperatura é lenta demais, o aumento
associado do fluxo sanguíneo mantém as temperaturas teciduais baixas.
Se a taxa de aumento de temperatura é muito grande, os termorreceptores
dinâmicos de amplo espectro são ativados e produzem dor, podendo ocorrer
queimaduras.
Durante os primeiros 5 a 6 minutos de tratamento, o corpo absorve o
calor mais rápido do que este pode ser dissipado. Depois de cerca de 7 a 9
minutos de exposição, o gradiente de temperatura começa a se estabilizar
e declina levemente. Nesse ponto, o corpo é capaz de contrapor a energia
que está sendo aplicada com o suprimento de uma quantidade adequada
de sangue para resfriar a área, estabilizando a temperatura do tecido. As
flutuações na temperatura da pele limitam a quantidade de aquecimento
subcutâneo que pode ser obtida. Depois que ocorre o máximo de vasodilatação e a intensidade do tratamento permanece constante (ou aumenta),
os vasos começam a sofrer vasoconstrição. Esse fenômeno, conhecido
como vasoconstrição por efeito rebote, ocorre com cerca de 20 minutos de
tratamento. Essa é a tentativa do corpo de proteger os tecidos subjacentes
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sacrificando a camada superficial. Se o tratamento é muito intenso ou se
a exposição é longa demais, ocorrerão queimaduras. A probabilidade de
vasoconstrição por efeito rebote aumenta com tratamentos nos quais a
temperatura e a intensidade são mantidas constantes, como nos turbilhoes
quentes e banhos de imersão em parafina. Com recursos terapêuticos como
as compressas quentes úmidas, a intensidade da temperatura do tratamento diminui com o tempo porque a compressa perde calor durante a
aplicação. O surgimento de hiperemia (mosqueamento) da pele é um sinal
de alerta de que as temperaturas teciduais estão se elevando para um nível
perigosamente alto. Nesse caso, áreas esbranquiçadas e manchas vermelho-escuras marcam a pele do paciente. Quando ocorre mosqueamento, o
tratamento deve ser descontinuado imediatamente. Mecanismos centrais e
locais e um arco reflexo tentam manter a temperatura corporal central em
um “ponto estabelecido” que é monitorado pelo hipotálamo. O organismo
permite que a temperatura de áreas locais flutuem mais do que a temperatura central. O fluxo sanguíneo é regulado para prevenir troca excessiva
de calor, ocorrendo a vasodilatação para ajudar a resfriar a área tratada. O
corpo pode diminuir o fluxo sanguíneo para impedir que o aumento de
temperatura afete o centro corporal.

Pesquise mais

Para você complementar ainda mais o seu conhecimento e se aprofundar
no tema que estamos estudando, propomos aqui um artigo para leitura,
reflexão e análise crítica. Com toda certeza a leitura deste artigo só irá
complementar ainda mais a sua formação.
•
FURLAN, R.M.M.; GIOVANARDI, R.S.; BRITTO, A. T. B. O.; BRITTO, D.
B. O. O emprego do calor superficial para tratamento das disfunções temporomandibulares: uma revisão integrativa. Codas, v.27,
n.2, jan.2015.

A temperatura da pele e do tecido adiposo subcutâneo diminui rapidamente
após a remoção do agente de aquecimento. O calor é perdido para o ar ambiente
e a circulação aumentada continua a enviar sangue relativamente frio para a área
tratada, enquanto o sistema venoso remove o sangue relativamente quente. As
temperaturas intramusculares superficiais permanecem elevadas por cerca de 30
minutos após o termino do tratamento. A magnitude e a duração dos efeitos
latentes do calor são menos acentuadas do que as demonstradas com o frio.
Um efeito primário dos recursos terapêuticos quentes é o aumento do
metabolismo celular e da taxa de inflamação, em que ambos requerem
aumento do oxigênio. Se o calor for aplicado em fase aguda no processo de
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resposta à lesão, o metabolismo celular acelerado aumenta o número de células
lesionadas ou destruídas por causa da hipóxia. O aumento da taxa inflamatória
pode prolongar os estágios inflamatórios agudo e subagudo. Conforme a taxa
metabólica da célula aumenta, também aumenta sua demanda por oxigênio
e nutrientes. Na presença de uma resposta inflamatória ativa, o aumento no
metabolismo celular resulta em um aumento na liberação de mediadores inflamatórios e outros subprodutos. Há uma relação recíproca entre a temperatura
do tecido e a taxa de metabolismo celular. A temperatura aumentada causa
uma elevação na taxa metabólica celular; um aumento no metabolismo celular
aumenta a temperatura do tecido. Como em todas as aplicações de calor, o
aumento da taxa metabólica causa dilatação das arteríolas e aumento do fluxo
capilar. A aplicação local de calor acelera a inflamação. O reparo dos tecidos
moles é facilitado pela taxa metabólica acelerada e o aumento do suprimento
sanguíneo. O fluxo sanguíneo precisa ser aumentado para favorecer a remoção
de resíduos celulares e para aumentar o envio dos nutrientes necessários para
a cicatrização dos tecidos. O aumento do envio de oxigênio estimula a decomposição e a remoção de resíduos dos tecidos e metabolitos inflamatórios. Os
nutrientes são enviados para a área para abastecer as células e há também um
aumento no envio de leucócitos, favorecendo a fagocitose.
O corpo responde ao aumento na temperatura dos tecidos com a dilatação
de vasos sanguíneos locais. O fluxo sanguíneo começa a aumentar logo após a
aplicação do recurso terapêutico, aumentando o envio de oxigênio, nutrientes
e anticorpos necessários para a cicatrização. A vasodilatação ocorre mais nos
vasos superficiais do que nos vasos mais profundos. O calor produz vasodilatação por meio da combinação de três mecanismos: (1) relaxamento do músculo
liso das arteríolas, (2) desencadeamento da liberação de neurotransmissores e
peptídeos e, (3) por meio de um reflexo espinhal. Logo após a aplicação, o
músculo liso vascular se dilata (relaxa) em resposta à liberação de substancia
P e do peptídeo relacionado ao gene da calcitonina, aumentando a permeabilidade dos canais de cálcio. Essa resposta imediata, quando a temperatura
da pele aumenta acima de 25 °C, gera uma sequência de eventos fortemente
dependentes da presença de cálcio que causa a liberação de óxido nítrico, o que
perpetua a vasodilatação. Durante um tratamento de 20 minutos, o volume do
membro inferior não lesionado aumenta 5 mL para cada 0,6 °C de aumento na
temperatura da água acima dos 33,3 °C. Esse aumento é maior na presença de
patologia. A quantidade de edema aumenta, porém a capacidade de removê-lo
é maior. O aumento da pressão capilar força o edema e os metabólitos prejudiciais provenientes da área lesionada. A permeabilidade linfática aumentada
auxilia na reabsorção do edema e na dissolução de hematomas. Esses resíduos
podem ser drenados pelos sistemas venoso e linfático. Contudo, se os retornos
venoso e linfático não forem facilitados, ocorrerá mais edema.
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A permeabilidade linfática aumentada
auxilia na reabsorção do edema e na dissolução de hematomas
os resíduos provenientes podem ser drenados pelos sistemas venoso e
linfático.
O alívio da dor é obtido pela diminuição da pressão mecânica sobre as
terminações nervosas, reduzindo o espasmo muscular, resolvendo a isquemia
e produzindo um efeito contrairritante por meio de um mecanismo de controle
descendente da dor que aumenta o limiar desta.

Assimile

O calor aumenta a nutrição tecidual e a oxigenação dos tecidos, atuando
na resolução da isquemia e dos processos lesivos.

A deformação mecânica ou a irritação química das terminações nervosas
estimula a transmissão desta.
Nas lesões agudas, a causa primária da dor é o dano mecânico causado
aos tecidos na área. Nos estágios subagudo e crônico da lesão, a isquemia e
a irritação causam dor química proveniente de certos mediadores químicos.
O aumento da atividade cataboliza e anabólica auxilia na remoção dos
resíduos celulares, melhorando o ambiente para a cicatrização. O aumento
na temperatura e a estimulação tátil da pele levam a um estado de analgesia
e sedação na área lesionada pela atuação nas terminações nervosas livres.
As fibras nervosas são estimuladas, ativando áreas do tálamo, bloqueando a
transmissão da dor com um efeito contrairritante. Esse efeito parece durar
apenas enquanto o estimulo de calor é aplicado; quando o calor é removido,
os sintomas de dor retornam rapidamente.
O calor reduz o espasmo muscular ao diminuir a sensibilidade dos nervos
aferentes gama secundários do músculo (que são mais sensíveis à tensão
tônica [constante] do que à tensão fásica), o que diminui o tônus muscular e
alivia a pressão sobre o nervo. O aumento do fluxo sanguíneo e a redução dos
metabólitos musculares locais alivia ainda mais o espasmo.
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Figura 2.2 | Efeitos da aplicação do calor
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Fonte: Starckey (2017, p.125).

Resumindo, os efeitos terapêuticos do calor superficial são:
1.

O metabolismo aumentado nos tecidos nos quais o calor é absorvido.

2.

A transpiração aumentada na área de absorção.

3.

O aumento linear na tensão de oxigênio com temperatura tecidual
aumentada.

4.

A vasodilatação local com hiperemia em resposta às demandas
aumentadas por nutrientes ou da estimulação das células que liberam
uma substância tipo histamina.

5.

O relaxamento muscular através dos efeitos sobre os fusos musculares e os órgãos tendinosos de Golgi.

6.

A sedação das terminações nervosas sensoriais do calor é suave. Em
temperaturas altas, os pacientes não toleram calor úmido nem calor
seco.

7.

A pressão capilar aumentada e permeabilidade da célula, que pode
promover edema local.

8.

Junto com exercícios de alongamento, extensibilidade aumentada do
tecido conjuntivo.
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9.

A temperatura corporal e frequências cardíaca e de pulso aumentadas, bem como pressão sanguínea diminuída, se aplicado por
tempo suficiente ou sistemicamente. Essas respostas dissipam o
excesso de calor e mantêm um equilíbrio térmico.

Indicação e Contraindicação do Calor Superficial
Como fisioterapeuta é extremamente importante o conhecimento das
indicações e contraindicações dos recursos térmicos. As principais indicações do calor superficial são: condições subagudas e crônicas, tais como
osteoartrite; lesão muscular e tensão ou defesa musculares; feridas limpas;
estimulação da transpiração para melhorar a condutividade elétrica da pele
antes da estimulação elétrica; condições inflamatórias subagudas ou crônicas;
redução da dor subaguda ou crônica; espasmo muscular subagudo ou
crônico; diminuição da amplitude de movimento; resolução de hematomas e
redução de contraturas articulares.

Exemplificando

Para aplicar qualquer recurso térmico que gere calor superficial, o fisioterapeuta deve saber em qual o estágio inflamatório está determinada
lesão. Se o estágio for agudo, ou seja, conter os sinais flogísticos da inflamação (dor, calor, rubor, edema e perda de função), o calor superficial
aumentará mais o processo inflamatório gerando malefícios ao paciente.

As principais contraindicações são: condições inflamatórias agudas, tais
como entorses e lesões por uso excessivo, que podem ser agravadas pelo
calor; febre existente anteriormente pode ser mais elevada pelo aquecimento
sistêmico do paciente; neoplasias podem desenvolver metástases como um
resultado do fluxo sanguíneo aumentado produzido pelo aquecimento;
sangramento ativo, tal como o que ocorre com trauma agudo, pode ser
prolongado; pacientes com insuficiência cardíaca podem não ser capazes de
tolerar o estresse adicional no coração, produzido pelo aquecimento generalizado; adultos mais velhos e crianças com menos de 4 anos têm sistemas
termorregulatórios inseguros e podem desenvolver febre muito facilmente
como um resultado de tratamentos de calor generalizado; pacientes com
doença vascular periférica têm capacidade diminuída para satisfazer as
demandas metabólicas aumentadas se os tecidos nas extremidades afetadas
forem aquecidos diretamente. Aquecer uma área remota com a intenção de
produzir uma vasodilatação reflexa na pele das extremidades afetadas pode
ser um tratamento alternativo. Os tecidos que são desvitalizados pela terapia
de raio X não devem ser aquecidos.
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Reflita

Você já pensou qual tratamento é mais confortável para pacientes com
osteoartrite ou artrite reumatoide? O aumento da temperatura intra-articular nesses pacientes parece degradar ainda mais a superfície articular
por causa da ativação de uma série de eventos enzimáticos. Reflita antes
de escolher o recurso para tratar o seu paciente.

Recursos Termoterápicos Superficiais
Vamos abordar como recursos térmicos superficiais o infravermelho, as
compressas e o banho de parafina.
As ondas infravermelhas longas são absorvidas no estrato córneo da
epiderme, portanto, elas penetram apenas de 1 a 2 mm. As ondas infravermelhas curtas e as ondas visíveis mais longas (>500 nm), que podem penetrar
até 10 mm na epiderme, até as camadas dérmicas, são absorvidas em todas
as camadas da epiderme e da derme. Como o calor é produzido onde as
ondas são absorvidas, a radiação infravermelha de qualquer fonte é produzida superficialmente na pele. Como estas ondas infravermelhas curtas são
absorvidas por diferentes camadas da pele, o calor de um gerador luminoso
parece menos intenso na mesma distância que o calor produzido por um
gerador não-luminoso cujas ondas são todas absorvidas na mesma camada
da pele. Além disso, como as ondas infravermelhas curtas e as ondas de luz
visíveis penetram de forma levemente mais profunda, as ondas curtas podem
afetar as terminações nervosas e os leitos vasculares na derme e estimular
mais transpiração que os comprimentos de onda mais longos.
As compressas quentes comerciais são um meio condutivo de distribuir
calor úmido. Algumas compressas são feitas de lona e preenchidas com gel
de sílica. Elas estão disponíveis em uma variedade de formas e tamanhos e
são mantidas imersas em água a aproximadamente 77 ºC em um aquecedor
controlado termostaticamente. Estas compressas são capazes de reter o calor
por aproximadamente 10 a 20 minutos. As compressas quentes são seguras,
visto que elas esfriam durante o tratamento. Assim, o risco de queimadura é
minimizado se a proteção suficiente for colocada inicialmente.
A parafina é um agente superficial usado para transmitir calor para áreas
pequenas e de formato irregular, como mãos, dedos, punho e pé. Embora seu
uso na medicina esportiva seja limitado, é um método eficaz de transmitir
calor, e essa forma de termoterapia pode aumentar a temperatura intra-articular em até 3,5 °C. A aplicação da parafina é benéfica em condições crônicas
nas quais a ADM não é uma parte essencial do protocolo de tratamento,
como na artrite ou em condições inflamatórias crônicas.
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O banho de parafina contém uma mistura de cera e óleo mineral em uma
proporção de sete partes de cera para uma parte de óleo. A parafina derretida
é mantida na temperatura constante de 47,8 a 52,2 °C para os tratamentos de
membro superior. As temperaturas para tratamentos de membro inferior são
diminuídas para 45 a 49,4 °C porque a circulação é menos eficiente. Por causa
de seu calor especifico baixo (0,5 a 0,65), a parafina pode prover cerca de seis
vezes a quantidade de calor dada pela água. Como consequência, a parafina
parece ser mais fria e é mais tolerável do que a água na mesma temperatura.
Figura 2.3 | Efeitos fisiológicos e terapêuticos propostos das terapias com compressas quentes
e banho de parafina

Fonte: Bélanger (2012, p. 94).

Lembre-se o quanto é importante o fisioterapeuta conhecer e se
aprofundar nos recursos termoterápicos para utilizar em cada caso clínico.

Sem medo de errar
Bem, agora que você já estudou os conceitos básicos dos Recursos
Termoterápicos I, é capaz de analisar a situação-problema apresentada no
diálogo aberto desta seção e ajudar os alunos a resolvê-la. Como vimos
no convite ao estudo, Marcela, ao participar do processo seletivo, teve que
apresentar as indicações e contraindicações do calor superficial e quais são os
recursos termoterápicos superficiais utilizados mais indicados na fisioterapia
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esportiva. Você, estudante de fisioterapia, conseguiria ajudar Marcela neste
processo? Vamos responder atentamente. A aplicação de calor terapêutico,
a termoterapia, é classificada como superficial ou profunda. Vamos relembrar o que é calor? O calor é o aumento da vibração molecular e da taxa
metabólica celular, é produzido por quatro métodos principais: transferência de energia térmica; ação química associada ao metabolismo celular;
ação mecânica, como a encontrada no ultrassom terapêutico; e as correntes
elétricas ou magnéticas, como as encontradas nos aparelhos de diatermia. Os
efeitos terapêuticos do calor superficial incluem: metabolismo aumentado
nos tecidos nos quais o calor é absorvido; transpiração aumentada na área
de absorção; aumento linear na tensão de oxigênio com temperatura tecidual
aumentada; vasodilatação local com hiperemia em resposta às demandas
aumentadas por nutrientes ou da estimulação das células que liberam uma
substância tipo histamina; relaxamento muscular através dos efeitos sobre os
fusos musculares e os órgãos tendinosos de Golgi; sedação das terminações
nervosas sensoriais do calor suave; pressão capilar aumentada e permeabilidade da célula, que pode promover edema local, junto com exercícios de
alongamento; extensibilidade aumentada do tecido conjuntivo; temperatura
corporal e frequências cardíaca e de pulso aumentadas, bem como pressão
sanguínea diminuída, se aplicado por tempo suficiente ou sistemicamente.
Essas respostas dissipam o excesso de calor e mantêm um equilíbrio térmico.
As principais indicações do calor superficial são: condições subagudas e
crônicas, tais como osteoartrite, lesão muscular e tensão ou defesa musculares; feridas limpas; estimulação da transpiração para melhorar a condutividade elétrica da pele antes da estimulação elétrica; condições inflamatórias subagudas ou crônicas; redução da dor subaguda ou crônica; espasmo
muscular subagudo ou crônico; diminuição da amplitude de movimento;
resolução de hematomas e redução de contraturas articulares. As principais
contraindicações são: condições inflamatórias agudas, tais como entorses
e lesões por uso excessivo, podem ser agravadas pelo calor; febre existente
anteriormente pode ser mais elevada pelo aquecimento sistêmico do paciente;
neoplasias podem desenvolver metástases como um resultado do fluxo
sanguíneo aumentado produzido pelo aquecimento; sangramento ativo, tal
como o que ocorre com trauma agudo, pode ser prolongado; pacientes com
insuficiência cardíaca podem não ser capazes de tolerar o estresse adicional
no coração, produzido pelo aquecimento generalizado, adultos mais velhos e
as crianças com menos de 4 anos têm sistemas termorregulatórios inseguros
e podem desenvolver febre muito facilmente como um resultado de tratamentos de calor generalizado; pacientes com doença vascular periférica
têm capacidade diminuída para satisfazer as demandas metabólicas aumentadas se os tecidos nas extremidades afetadas forem aquecidos diretamente.
Aquecer uma área remota com a intenção de produzir uma vasodilatação
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reflexa na pele das extremidades afetadas pode ser um tratamento alternativo. Os tecidos que são desvitalizados pela terapia de raio X não devem
ser aquecidos. Os recursos termoterápicos principais são: infravermelho,
compressas quentes e banho de parafina.

Avançando na prática

Como escolher o melhor recurso termoterápico?
Descrição da situação-problema
Você vai atender um paciente que apresenta dor no quadril esquerdo,
limitação de amplitude de movimento (ADM), tensão muscular nos músculos
extensores de coxa e quadril, edema no quadril e joelho esquerdo com hipersensibilidade ao toque, além de calor e hiperemia locais. Como você determina
se vai escolher um recurso eletroterapêutico de calor ou de frio?
Resolução da situação-problema
É preciso avaliar o paciente para determinar a resposta para cada uma
das questões a seguir. Se todas as respostas forem “não”, então o calor pode
ser usado com segurança. Conforme o número de respostas “sim” aumenta,
o frio pode ser usado com segurança:
1.

A área do corpo parece estar quente ao toque?

( ) não ( ) sim
2.

A área lesionada ainda está sensível ao toque leve a moderado?

( ) não ( ) sim
3.

A quantidade de edema continua aumentando com o tempo?

( ) não ( ) sim
4.

O edema aumenta durante a atividade (movimento articular)?

( ) não ( ) sim
5.

A dor limita a amplitude de movimento da articulação?

( ) não ( ) sim
6.

O processo de inflamação aguda ainda pode ser considerado ativo?

( ) não ( ) sim
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Faça valer a pena

1

. A utilização dos recursos termoterápicos se dá a partir de alguns fundamentos que
são importantes para que o fisioterapeuta tenha sucesso na prática clínica. Analise as
afirmativas a seguir, julgando-as como Verdadeiras (V) ou Falsas (F).
Assinale a alternativa que contenha a sequência correta:
( ) Quando o calor terapêutico é aplicado, o gradiente de temperatura faz com que o
recurso usado ganhe calor e o corpo perca calor. Algum calor também é perdido
para o ambiente.
( ) Alguns recursos terapêuticos térmicos, como as compressas quentes úmidas,
requerem o uso de um isolante para proteger a pele de queimaduras, regulando
desse modo o gradiente de temperatura dentro dos limites terapêuticos.
( ) Os benefícios do calor ocorrem quando a temperatura da pele aumenta de forma
rápida, aumentando a excitabilidade dos termorreceptores locais, o que causa
uma liberação ativa de mediadores vasoativos.
( ) Se a taxa de aumento de temperatura é lenta demais, o aumento associado do
fluxo sanguíneo mantém as temperaturas teciduais baixas. Se a taxa de aumento
de temperatura é muito grande, os termorreceptores dinâmicos de amplo
espectro são ativados e produzem dor, podendo ocorrer queimaduras.
( ) Durante os primeiros 5 a 6 minutos de tratamento, o corpo absorve o calor mais
rápido do que este pode ser dissipado.
a) V – V – V – V – V.
b) F – V – F – V – F.
c) F – V – V – V – V.
d) V – F – V – F – F.
e) F – F – F – V – V.

2

. A aplicação do calor tem um papel importante no processo de reparação tecidual.
Analise a frase a seguir e complete com as palavras corretas:
“A aplicação local de calor_____________ a inflamação. O reparo dos tecidos
moles é facilitado pela taxa metabólica acelerada e ______________do suprimento
sanguíneo. O fluxo sanguíneo precisa ser ______________ para favorecer a remoção
de resíduos celulares e para ________________ o envio dos nutrientes necessários
para a cicatrização dos tecidos.”
a) Diminui – diminuição – aumentado – aumentar.
b) Acelera – aumento – aumentado – aumentar.
c) Acelera – diminuição – aumentado – diminuir.
d) Diminui – diminuição – aumentado – diminuir.
e) Diminui – diminuição – diminuído – diminuir.
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3

. As contraindicações do calor superficial são importantes de serem conhecidas
para aplicação de qualquer recurso termoterápico.
Assinale a alternativa que somente contenha contraindicações:
a) Condições inflamatórias agudas, febre, neoplasias.
b) Pacientes com insuficiência cardíaca, febre, entorse subagudo.
c) Pacientes com doença vascular periférica, febre, espasmo muscular subagudo.
d) Dor subaguda, pacientes com doença vascular periférica, neoplasia.
e) Condições inflamatórias subagudos, febre e neoplasias.
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Seção 2.2

Termoterapia profunda
Diálogo aberto
Prezado aluno, como vimos no Convite ao Estudo, teremos como base
do processo de ensino-aprendizagem desta seção conceitos e efeitos do calor
profundo, indicação e contraindicação do calor profundo, recursos termoterápicos profundos. Todos estes conteúdos são fundamentais para embasar
a aplicabilidade clínica dos recursos terapêuticos térmicos de acordo com a
necessidade de cada paciente. A escolha dos recursos terapêuticos bioelétricos/térmicos/mecânicos deve sempre ser realizada com muita responsabilidade e após uma avaliação fisioterapêutica minuciosa e bem embasada com
relação aos objetivos e condutas terapêuticas. Uma clínica de fisioterapia,
especializada em fisioterapia esportiva, procura fisioterapeuta para atuar
com esporte. Marcela, jovem formada em Fisioterapia, deseja concorrer ao
processo seletivo para a vaga e foi estudar os materiais referentes e buscou a
biblioteca da faculdade em que estudou para conseguir revisar, aprofundar
e reforçar os conhecimentos adquiridos durante a sua amada graduação.
Marcela está confiante, pois apesar de ainda não ter concluído a sua pós-graduação, todo o aprendizado acadêmico adquirido foi de muita valia. Marcela
foi até a clínica para se candidatar ao processo seletivo e durante a visita,
o responsável pela vaga avisou que todo o processo seria teórico-prático.
Marcela sabe que toda a bagagem teórica é fundamental para uma excelente
execução da prática fisioterapêutica e tem a sua frente este grande desafio, e
está confiante de sua capacidade para conseguir esta vaga tão importante em
seu início de carreira profissional. Após a realização da primeira etapa do
processo seletivo para a vaga, Marcela recebe o segundo desafio da avaliadora:
quais são os conceitos e efeitos do calor profundo? Quais são as indicações e
contra-indicações do calor profundo? Quais são os recursos termoterápicos
de calor profundo que podem ser aplicados na fisioterapia? Você, estudante
de fisioterapia, conseguiria ajudar Marcela neste processo? Vamos responder
atentamente? Para que você consiga responder esses questionamentos sobre
os recursos térmicos, os conteúdos pertinentes a esse tema serão apresentados de forma contextualizada no item Não pode faltar, logo adiante. Vamos
em frente e ótimos estudos!
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Não pode faltar
Conceitos e efeitos do calor profundo
Após abordar calor superficial, vamos agora conhecer calor profundo.
Como modalidades terapêuticas de calor profundo, temos as ondas curtas,
micro-ondas e ultrassom. O calor, que é o aumento da vibração molecular e
da taxa metabólica celular, é produzido por quatro métodos principais: transferência de energia térmica; ação química associada ao metabolismo celular;
ação mecânica, como a encontrada no ultrassom terapêutico; e as correntes
elétricas ou magnéticas, como as encontradas nos aparelhos de diatermia,
micro-ondas e ondas curtas.
Como explanado na Seção 2.1, a aplicação de calor terapêutico, a termoterapia, é classificada como superficial ou profunda. Para produzir efeitos
terapêuticos, os agentes de aquecimento profundo precisam ser capazes de
aumentar a temperatura da pele até 40 a 45 °C. A transferência de calor para
os tecidos subjacentes ocorre por meio da condução, porém os recursos de
aquecimento profundo vão até a profundidades de 5 cm.
Os efeitos do calor na taxa metabólica, na dinâmica do sangue e
dos líquidos e na inflamação são, em geral, opostos aos efeitos do frio. A
aplicação de calor diminui a dor e o espasmo muscular por meio da alteração
do limiar das terminações nervosas. Em termos sistêmicos, o aquecimento
de áreas extensas resulta em aumento da temperatura corporal, da pulsação e
da frequência respiratória, e diminuição na pressão arterial. O uso do calor é
indicado nos estágios subagudo e crônico de lesões. Um efeito primário dos
recursos terapêuticos quentes é o aumento do metabolismo celular e da taxa
de inflamação, em que ambos requerem aumento do oxigênio. Se o calor for
aplicado na fase aguda do processo de resposta à lesão, o metabolismo celular
acelerado aumenta o número de células lesionadas ou destruídas por causa
da hipóxia. O aumento da taxa inflamatória pode prolongar os estágios inflamatórios agudo e subagudo. Conforme a taxa metabólica da célula aumenta,
também aumenta sua demanda por oxigênio e nutrientes. Na presença de
uma resposta inflamatória ativa, o aumento no metabolismo celular resulta
em um aumento na liberação de mediadores inflamatórios e outros subprodutos. Há uma relação recíproca entre a temperatura do tecido e a taxa de
metabolismo celular. A temperatura aumentada causa uma elevação na taxa
metabólica celular; um aumento no metabolismo celular aumenta a temperatura do tecido. Como em todas as aplicações de calor, o aumento da taxa
metabólica causa dilatação das arteríolas e aumento do fluxo capilar. A aplicação local de calor acelera a inflamação. O reparo dos tecidos moles é facilitado pela taxa metabólica acelerada e o aumento do suprimento sanguíneo. O
fluxo sanguíneo precisa ser aumentado para favorecer a remoção de resíduos
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celulares e para aumentar o envio dos nutrientes necessários para a cicatrização dos tecidos. O aumento do envio de oxigênio estimula a decomposição e
a remoção de resíduos dos tecidos e metabólitos inflamatórios. Os nutrientes
são enviados para a área para abastecer as células e há também um aumento
no envio de leucócitos, favorecendo a fagocitose.

Reflita

Como fisioterapeuta, reflita sempre o quanto é importante conhecer os
efeitos do calor para aplicação em cada caso clínico e em cada paciente.

Os efeitos terapêuticos do calor profundo incluem:
1.

Metabolismo aumentado nos tecidos nos quais o calor é absorvido.

2.

Transpiração aumentada na área de absorção.

3.

Aumento linear na tensão de oxigênio com temperatura tecidual
aumentada.

4.

Vasodilatação local com hiperemia em resposta às demandas aumentadas de nutrientes ou da estimulação das células, que liberam uma
substância como a histamina.

5.

Relaxamento muscular através dos efeitos sobre os fusos musculares
e os órgãos tendinosos de Golgi.

6.

Pressão capilar e permeabilidade celular aumentadas, que pode
promover edema local.

7.

Extensibilidade aumentada do tecido conjuntivo junto com exercícios de alongamento.

8.

Temperatura corporal, frequências respiratória e cardíaca aumentadas e pressão sanguínea diminuída, se aplicada tempo suficiente
ou sistemicamente. Essas respostas do corpo agem para dissipar o
calor excessivo e manter um equilíbrio térmico.

A resposta do corpo ao calor depende do tipo de energia térmica aplicada,
da intensidade dessa energia, da duração da aplicação e da resposta específica
do tecido ao calor. Para que ocorra uma resposta fisiológica, o calor tem de
ser absorvido pelo tecido e disseminado pelo tecido adjacente.
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Assimile

Para conseguir uma mudança terapêutica que resulte no funcionamento
normal do tecido absorvente, é preciso aplicar a quantidade certa de
calor. Pouca quantidade não provoca mudanças; calor em excesso pode
danificar o tecido.
Figura 2.4 | Aumento da temperatura para se atingir efeitos terapêuticos
Classificação dos efeitos
térmicos
Leve

1 °C

Moderado

2-3 °C

Vigoroso

3-4 °C

Aumento da temperatura

Usado para
•
•
•
•
•
•

Inflamação leve
Acelera a taxa metabólica
Diminuição do espasmo muscular
Diminuição da dor
Aumento do fluxo sanguíneo
Alongamento do tecido, redução
de tecido cicatricial
• Inibição da atividade simpática

* O aumento relativo de temperatura (p. ex., 2 °C) acima da linha basal de repouso (ver Controvérsias no tratamento usando
recursos terapêuticos quentes).

Fonte: Strackey (2017, p. 127).

Indicação e contraindicação do calor profundo
Como fisioterapeuta é extremamente importante o conhecimento das
indicações e contraindicações dos recursos térmicos. As principais indicações do calor profundo são:
•

Condições inflamatórias subagudas e crônicas de articulações superficiais: utilize com cuidado; o aquecimento profundo pode causar
destruição do colágeno dentro das articulações com artrite reumatóide.

•

Condições inflamatórias e traumáticas subagudas e crônicas no
músculo.

•

Calor indireto para doença vascular periférica (colocar sobre uma
área do tronco para aumentar o fluxo sanguíneo para as extremidades, sem aquecer diretamente as extremidades),

•

Encurtamento do tecido mole (contraturas articulares e cicatrização).

•

Inflamação subaguda e crônica.

•

Condições dolorosas, tais como espasmo muscular, neuroma ou
áreas de gatilho.

•

Verrugas.

•

Cicatrização de feridas.
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Assimile

O aquecimento profundo do tecido muscular aumenta mais sua extensibilidade do que o aquecimento superficial devido à sua profundidade
de alcance.

As principais contraindicações são:
•

Condições inflamatórias agudas, como entorses e estiramentos
musculares, podem ser agravadas pelo calor.

•

Febre já existente pode ser mais elevada pelo aquecimento sistêmico.

•

Neoplasias podem desenvolver metástases devido ao fluxo
sanguíneo aumentado produzido pelo calor. Sangramento ativo, tal
como menstruação ou o que ocorre com trauma agudo, pode ser
prolongado.

•

Os pacientes com insuficiência cardíaca podem não ser capazes de
tolerar o estresse adicional sobre o coração, produzido pelo aquecimento generalizado.

•

Adultos mais velhos e crianças com menos de 4 anos de idade
têm sistemas termorregulatórios irregulares e podem desenvolver
febre muito facilmente como um resultado de tratamentos de calor
generalizado.

•

Os pacientes com doença vascular periférica têm capacidade diminuída
para satisfazer as demandas metabólicas aumentadas se os tecidos nas
extremidades afetadas forem aquecidos diretamente. Aquecer uma
área remota com a intenção de produzir uma vasodilatação reflexa na
pele das extremidades afetadas é um tratamento alternativo.

•

Os tecidos desvitalizados pela terapia de raio X não devem ser
aquecidos.

•

Qualquer metal no local do tratamento, que não possa ser removido,
pode tornar-se quente e danificar o tecido adjacente.

•

O tecido isquêmico pode queimar devido ao fluxo sanguíneo
inadequado.

•

A energia eletromagnética pode interferir com a função dos marcapassos, especialmente marcapassos de demanda. Não trate pacientes
que usam marca passos sem consultar o fabricante dos mesmos.

•

Os pacientes com debilidade geral não podem tolerar aquecimento
generalizado forte.
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•

A diatermia por ondas curtas não deve ser usada sobre o útero
grávido, especialmente durante o primeiro trimestre, devido ao risco
de produzir sangramento ou aborto.

•

As infecções podem espalhar-se na presença de calor.

•

A diatermia por ondas curtas não deve ser usada sobre as epífises
de ossos em crescimento, devido ao risco de produzir distúrbios de
crescimento. A circulação arterial deve ser suficiente para satisfazer
a demanda metabólica aumentada.

•

O fluxo sanguíneo aumentado pode acentuar qualquer sangramento
já preexistente.

•

O aquecimento intracapsular pode promover destruição acelerada da
cartilagem articular nas patologias articulares inflamatórias agudas.

•

O câncer pode desenvolver metástases devido ao fluxo sanguíneo
aumentado.

•

Os processos infecciosos podem ser acelerados pelo calor.

Em relação ao ultrassom, esteja atento as contraindicações a seguir:
•

- O ultrassom sobre os olhos pode causar cavitação nos compartimentos de fluido.

•

A aplicação de ultrassom sobre um útero grávido pode causar cavitação no líquido amniótico e dano potencial para o feto.

•

Não aplique ultrassom sobre a medula espinhal após uma laminectomia; pode ocorrer cavitação no líquido cefalorraquidiano.

•

Não aplique ultrassom sobre o seio carótido ou gânglios cervicais.
Fazer isso pode causar distúrbio do ritmo normal do coração ou
estimular os barorreceptores.

Recursos termoterápicos profundos
Vamos abordar como recursos térmicos profundos o ultrassom, as ondas
curtas e as micro-ondas. Ultrassom é o nome dado a ondas sonoras que
são de frequência tão alta que não são detectáveis pelo ouvido humano. A
frequência de ultrassom fisioterapêutico é 800.000 a 3.000.000 Hz (0,8 a 3
MHz). As ondas de ultrassom são produzidas através de um cristal piezoelétrico. Quando uma corrente alternada é recrutada nesse cristal, ocorrem
distorções de sua estrutura molecular e ele vibra produzindo ondas mecânicas idênticas às ondas sonoras.
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Figura 2.5 | Modelos de aparelhos de ultrassom

Fonte: Bélanger (2012, p. 388).

A frequência das ondas é determinada pelo tamanho do cristal e pela
frequência da corrente recrutada. Essas ondas requerem um meio elástico
através do qual elas viajam. À medida que elas viajam, comprimem (fase de
condensação) e liberam (fase de rarefação) as moléculas do meio, conferindo energia a elas. A energia das ondas pode produzir efeitos mecânicos
ou térmicos onde elas são absorvidas. A energia do ultrassom pode ser
administrada continua ou pulsadamente. A teoria por trás do ultrassom
pulsado é que a energia é administrada em pacotes, com um período de
repouso (tempo off) entre os pacotes. Durante o tempo off, qualquer calor
que foi criado como um resultado do período de transmissão de energia
dissipa-se. Assim, o ultrassom pulsado minimiza a produção de calor e
permite o uso de quaisquer efeitos não-térmicos ou mecânicos concedidos
pela energia. O tempo durante o qual a energia está sendo administrada (o
tempo on) está relacionado com o total de tempos on e off e expresso como
um ciclo de trabalho. Muitos equipamentos oferecem ciclos de trabalho de
20 e 50%. O produto do ciclo de trabalho e a intensidade sugere a intensidade comparável do ultrassom contínuo. Por exemplo, se o ultrassom
pulsado fosse administrado em uma intensidade máxima temporal de 1,0
W/cm2 e um ciclo de trabalho de 20%, a energia seria comparável àquela
administrada pelo ultrassom contínuo em 0,2 W/cm2 (intensidade média).
Atualmente, a evidência da eficácia do ultrassom pulsado é equívoca. As
ondas sonoras são capazes de reflexão, refração, penetração e absorção.
Quando aplicadas ao tecido humano, elas são absorvidas por vários tecidos
com a produção de calor. A absorção é maior nos tecidos com uma alta
proporção de proteína e nos tecidos densos. A penetração é a maior de
todas as modalidades de calor, com aquecimento significativo de 5 cm
abaixo da superfície. Por causa da reflexão, o calor é maior nas interfaces do
tecido, especialmente aqueles de impedância acústica muito diferente. Por
exemplo, por causa da má combinação na impedância acústica, o ultrassom
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é capaz de produzir aquecimento significativo nos tecidos sinoviais e na
cápsula na frente do osso. Pela mesma razão, muito calor é produzido no
periósteo. Há muito pouco aumento de temperatura no tecido adiposo.
Quase todas as ondas de ultrassom são refletidas pelo ar, portanto, o
ultrassom requer contato direto na forma de um meio de acoplamento para
facilitar a transferência de energia para o tecido. O meio de acoplamento
preenche incongruências entre a placa lisa do transdutor e a pele. Além
dos efeitos familiares produzidos por uma elevação na temperatura, há
evidência de efeitos não-térmicos resultando da vibração das moléculas.
Há também a separação das fibras colágenas com um aumento resultante
na extensibilidade do tecido conjuntivo, tal como na cápsula articular,
no ligamento, no tendão, nas adesões e nas cicatrizes. Embora os efeitos
mecânicos desempenhem um papel na extensibilidade maior, o aumento
é principalmente devido aos efeitos térmicos. Para finalizar, a permeabilidade da membrana aumentada permite o aumento na troca iônica.
A diatermia por ondas curtas oferece calor pela conversão de energia
eletromagnética de alta frequência em energia térmica nos tecidos do
paciente. A frequência mais usada é 27,12 MHz com um comprimento de
onda de 11 metros. A diatermia por ondas curtas pode ser administrada
como corrente contínua ou como um campo eletromagnético pulsado. A
diatermia por ondas curtas pulsada é produzida interrompendo-se periodicamente o fluxo de corrente de alta frequência, de modo que ela esteja
ligada por um breve período e desligada por um período igual ou maior que
o período em que a corrente flui. O período desligado permite que o calor
criado durante o período ligado seja dissipado. Se essa técnica for usada em
intensidades suficientes ou para tempos de tratamento que sejam bastante
longos para produzir calor, os efeitos são os mesmos que os efeitos do calor
da diatermia contínua.

Saiba mais

Para você complementar ainda mais o seu conhecimento e se aprofundar
no tema que estamos estudando, propomos aqui um artigo para leitura,
reflexão e análise crítica. Com toda certeza a leitura deste artigo só irá
complementar ainda mais a sua formação.
BOLDRINI, C.B.; LOPES, A. D.; LIEBANO, R.E. Efeitos da diatermia por ondas
curtas no torque do músculo quadríceps femoral durante a estimulação
elétrica neuromuscular e contração voluntária em indivíduos saudáveis.
Revista Brasileira de Medicina do Esporte, v.19, n.4, 2013.
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A diatermia por ondas curtas usa um campo condensador ou um campo
de indução para produzir calor. O campo condensador usa os tecidos do
paciente como um dielétrico entre dois eletrodos de condução. O calor é
produzido por vibração e distorção das moléculas dos tecidos. O calor é mais
forte onde a densidade do campo é maior, geralmente próxima dos eletrodos;
assim, o calor pode ser razoavelmente superficial. Teoricamente, se os tecidos
a serem aquecidos constituem um circuito paralelo, então os bons condutores, tais como os músculos e o sangue, carregam a maior parte da corrente
e são mais aquecidos. Se os tecidos formarem um circuito em série, com a
corrente passando através de cada tecido em ordem seguida, a resistência
elétrica dos não-condutores, como a gordura e o tecido fibroso, faz com
que eles também sejam aquecidos. Os eletrodos schiliephakes para a transmissão das ondas curtas usam um campo condensador. O método de campo
de indução coloca o paciente no campo eletromagnético dos eletrodos de
modo que a corrente seja induzida nos tecidos condutores do paciente. O
aquecimento por esse método ocorre inicialmente nas camadas musculares
mais superficiais, com os músculos localizados mais profundamente sendo
aquecidos pela condução de calor dos tecidos adjacentes.
Figura 2.6 | Diatermia por ondas curtas

Figura 2.6 | Diatermia por ondas curtas

A diatermia por micro-ondas é capaz de produzir aumento de temperatura tecidual, quando a mesma passa pela resistência oferecida pelos tecidos,
a isto denominamos conversão. O aquecimento produzido pela diatermia
por micro-ondas pode ser observado tanto na superfície da pele, quanto nos
tecidos mais profundos, embora a eficiência de profundidade conseguida seja
menor do que a eficiência obtida pela diatermia por ondas curtas. As micro-ondas são uma forma de radiação eletromagnética, e assim como as ondas
curtas, as micro-ondas também fazem parte do espectro eletromagnético,
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cuja sua frequência está na faixa de 2450 MHz e comprimento de onda de
12,25 cm. Ela situa-se entre as ondas curtas e as radiações geradas pelas
lâmpadas infravermelhas. As micro-ondas são melhor absorvidas em
tecidos de alta condutividade elétrica, ou seja, alto conteúdo de fluidos. As
micro-ondas aquecem seletivamente os líquidos, logo sua aplicação sobre
tecidos edemaciados resultará em maior aquecimento. Sua penetração varia
conforme sua frequência de onda (menor frequência, maior penetração).
As Micro-ondas são transmitidas através de projetores de campo circulares,
onde o irradiador de campo redondo é recomendado para penetração em
partes corporais delimitadas, com maior densidade de raios em periferia do
que em centro. Já o irradiador de campo longo é recomendável para grandes
áreas como musculatura paravertebral ou membros, proporcionando raios
com maior densidade no centro.

Exemplificando

As indicações e os efeitos do aquecimento profundo das ondas
curtas são semelhantes aos do ultrassom. O benefi ć io das ondas
curtas é sua capacidade de aquecer um volume muito maior de
tecido. Assim, se você precisar ter efeitos térmicos em todo o joelho
de um paciente, o melhor recurso a ser utilizado são as ondas curtas.

Lembre-se o quanto é importante o fisioterapeuta conhecer e se
aprofundar nos recursos termoterápicos para utilizar em cada caso clínico e
assim conseguir sucesso clínico terapêutico.

Sem medo de errar
Bem, agora que você já estudou os conceitos básicos dos Recursos
Termoterápicos I, é capaz de analisar a situação-problema apresentada no
diálogo aberto desta seção e ajudar os alunos a resolve-la. Marcela, jovem
formada em Fisioterapia, deseja concorrer ao processo seletivo para uma vaga,
e foi estudar os materiais referentes e buscou também a biblioteca da faculdade em que estudou para conseguir revisar, aprofundar e reforçar os conhecimentos adquiridos durante a sua amada graduação. Marcela está confiante,
pois apesar de ainda não ter concluído a sua pós-graduação, todo o aprendizado acadêmico adquirido foi de muita valia. Marcela foi até a clínica para
se candidatar ao processo seletivo e durante a visita, o responsável pela vaga
avisou que todo o processo seria teórico-prático. Marcela sabe que toda a
bagagem teórica é fundamental para uma excelente execução da prática
fisioterapêutica e tem a sua frente este grande desafio e está confiante de sua
capacidade para conseguir esta vaga tão importante em seu início de carreira
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profissional. Após a realização da primeira etapa do processo seletivo para a
vaga, Marcela recebe o segundo desafio da avaliadora: quais são os conceitos e
efeitos do calor profundo? Quais são as indicações e contraindicações do calor
profundo? Quais são os recursos termoterápicos de calor profundo que podem
ser aplicados na fisioterapia? O calor, que é o aumento da vibração molecular e
da taxa metabólica celular, é produzido por quatro métodos principais: transferência de energia térmica; ação química associada ao metabolismo celular;
ação mecânica, como a encontrada no ultrassom terapêutico; e as correntes
elétricas ou magnéticas, como as encontradas nos aparelhos de diatermia,
micro-ondas e ondas curtas. A transferência de calor para os tecidos subjacentes ocorre por meio da condução, porém os recursos de aquecimento
profundo vão até a profundidades de 5 cm. Os efeitos terapêuticos do calor
profundo incluem: metabolismo aumentado nos tecidos nos quais o calor é
absorvido; transpiração aumentada na área de absorção; aumento linear na
tensão de oxigênio com temperatura tecidual aumentada; vasodilatação local
com hiperemia em resposta às demandas aumentadas de nutrientes ou da
estimulação das células, que liberam uma substância como a histamina; relaxamento muscular através dos efeitos sobre os fusos musculares e os órgãos
tendinosos de Golgi; pressão capilar e permeabilidade celular aumentadas,
que pode promover edema local; extensibilidade aumentada do tecido conjuntivo junto com exercícios de alongamento; temperatura corporal; frequências respiratória e cardíaca aumentadas; e pressão sanguínea diminuída, se
aplicada tempo suficiente ou sistemicamente. Essas respostas do corpo agem
para dissipar o calor excessivo e manter um equilíbrio térmico. As principais indicações do calor profundo são: condições inflamatórias subagudas e
crônicas de articulações – utilize com cuidado, o aquecimento profundo pode
causar destruição do colágeno dentro das articulações com artrite reumatóide,
condições inflamatórias e traumáticas subagudas e crônicas no músculo; calor
indireto para doença vascular periférica (colocar sobre uma área do tronco
para aumentar o fluxo sanguíneo para as extremidades, sem aquecer diretamente as extremidades); encurtamento do tecido mole (contraturas articulares, cicatrização); inflamação subaguda e crônica; condições dolorosas, tais
como espasmo muscular, neuroma ou áreas de gatilho; verrugas; e cicatrização de feridas. As principais contraindicações são: condições inflamatórias
agudas, como entorses e estiramentos musculares, podem ser agravadas pelo
calor; febre já existente pode ser mais elevada pelo aquecimento sistêmico;
neoplasias podem desenvolver metástases devido ao fluxo sanguíneo aumentado produzido pelo calor; sangramento ativo, tal como menstruação ou o que
ocorre com trauma agudo, pode ser prolongado; pacientes com insuficiência
cardíaca podem não ser capazes de tolerar o estresse adicional sobre o coração,
produzido pelo aquecimento generalizado; adultos mais velhos e crianças com
menos de 4 anos de idade têm sistemas termorregulatórios irregulares e podem
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desenvolver febre muito facilmente como um resultado de tratamentos de
calor generalizado; pacientes com doença vascular periférica têm capacidade
diminuída para satisfazer as demandas metabólicas aumentadas se os tecidos
nas extremidades afetadas forem aquecidos diretamente; tecidos desvitalizados
pela terapia de raios X não devem ser aquecidos; qualquer metal no local do
tratamento, que não possa ser removido, pode tornar-se quente e danificar o
tecido adjacente; tecido isquêmico pode queimar devido ao fluxo sanguíneo
inadequado; energia eletromagnética pode interferir com a função dos marcapassos, especialmente marcapassos de demanda; pacientes com debilidade
geral não podem tolerar aquecimento generalizado forte; diatermia por ondas
curtas não deve ser usada sobre o útero grávido, especialmente durante o
primeiro trimestre, devido ao risco de produzir sangramento ou abortamento;
infecções podem espalhar-se na presença de calor; diatermia por ondas curtas
não deve ser usada sobre as epífises de ossos em crescimento, devido ao risco
de produzir distúrbios de crescimento; ultrassom sobre os olhos pode causar
cavitação nos compartimentos de fluido; aplicação de ultrassom sobre um
útero grávido pode causar cavitação no líquido amniótico e dano potencial
para o feto; câncer pode desenvolver metástases devido ao fluxo sanguíneo
aumentado; não aplicar ultrassom sobre a medula espinhal após uma laminectomia; pode ocorrer cavitação no líquido cefalorraquidiano; processos infecciosos podem ser acelerados pelo calor; não aplicar ultrassom sobre o seio
carótido ou gânglios cervicais; aquecimento intracapsular pode promover
destruição acelerada da cartilagem articular nas patologias articulares inflamatórias agudas. Os recursos termoterápicos de calor profundo são as ondas
curtas, micro-ondas e o ultrassom.

Avançando na prática

Qual recurso térmico devo usar?
Descrição da situação-problema
Uma paciente com edema crônico em joelho direito devido a condromalacia patelar (condromalácia patelar, também conhecida por síndrome
femoropatelar, é uma doença que causa o amolecimento anormal da cartilagem patelar) comparece em seu consultório para tratamento. Após avaliação
e elaboração de diagnóstico fisioterapêutico, você elege o recurso térmico
para tratamento deste edema, já que o mesmo não apresenta sinais inflamatórios. O edema é global em todo o joelho e até a visualização e palpação da
patela torna-se difícil por conta deste edema. Qual dos recursos térmicos é o
mais indicado para tratar este paciente: ultrassom ou ondas curtas?
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Resolução da situação-problema
Devido ao grande volume de edema e pela cronicidade da lesão, o recurso
térmico melhor a ser utilizado neste paciente são as ondas curtas. Para se
conseguir os benefícios do ultrassom numa região de grande extensão seriam
necessários muitos minutos de aplicação, o que torna as ondas curtas o
melhor recurso para este paciente.

Faça valer a pena

1

. A utilização dos recursos termoterápicos se dá a partir de alguns fundamentos que
são importantes para que o fisioterapeuta tenha sucesso na prática clínica. Analise as
afirmativas a seguir, julgando-as como Verdadeiras (V) ou Falsas (F):
( ) Os efeitos do calor na taxa metabólica, na dinâmica do sangue e dos líquidos
e na inflamação são, em geral, opostos aos efeitos do frio. A aplicação de calor
diminui a dor e o espasmo muscular por meio da alteração do limiar das terminações nervosas.
( ) Em termos sistêmicos, o aquecimento de áreas extensas resulta em aumento da
temperatura corporal, da pulsação e da frequência respiratória, e diminuição na
pressão arterial.
( ) O uso do calor é indicado nos estágios agudo e crônico de lesões.
( ) Um efeito primário dos recursos terapêuticos quentes é o aumento do metabolismo celular e da taxa de inflamação, em que ambos requerem aumento do
oxigênio.
( ) Se o calor for aplicado cedo demais no processo de resposta à lesão, o metabolismo celular acelerado aumenta o número de células lesionadas ou destruídas
por causa da hipóxia.
Assinale a alternativa que contenha a sequência correta:
a) V-V-V-V-V
b) V-F-V-F-V
c) V-V-F-V-V
d) F-V-F-F-V
e) F-F-F-F-V

2

. A diatermia por ondas curtas é utilizada como um dos recursos termoterápicos de
calor profundo que possibilita efeitos terapêuticos para os pacientes. Analise a frase
a seguir: “
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“A diatermia por ondas curtas _____________ é produzida interrompendo-se periodicamente o fluxo de corrente de __________ frequência, de modo que ela esteja
ligada por um breve período e desligada por um período igual ou ____________ que
o período em que a corrente flui.”
Assinale a alternativa que completa corretamente a frase acima:
a) Pulsada- alta- maior
b) Continua- baixa- menor
c) Pulsada- baixa- menor
d) Contínua- alta- menor
e) Pulsada- baixa- maior

3. As contra-indicações do calor profundo são importantes de serem conhecidas
para aplicação de qualquer recurso termoterápico. Toda e qualquer condição clínica
que piore com a aplicação do calor profundo é considerada como contra-indicação.

Assinale a alternativa que somente contenha contraindicações.
a) Febre, neoplasias, condições inflamatórias subagudas.
b) Condições inflamatórias subagudas, condições inflamatórias crônicas, febre.
c) Pacientes com doença vascular periférica têm capacidade diminuída, febre, condições inflamatórias subagudas.
d) Pacientes com insuficiência cardíaca, adultos mais velhos e crianças com menos de
4 anos de idade, pacientes com doença vascular periférica têm capacidade diminuída
e) Condições inflamatórias agudas, febre, neoplasias.
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Seção 2.3

Aplicabilidade da Termoterapia
Diálogo aberto
Prezado aluno, como vimos no “Convite ao Estudo”, teremos como base
do processo de ensino-aprendizagem desta seção aplicação da termoterapia
superficial na fisioterapia, aplicação da termoterapia profunda na fisioterapia, micro-ondas, ondas curtas e ultrassom. Todos estes conteúdos são
fundamentais para embasar a aplicabilidade clínica dos recursos terapêuticos
térmicos de acordo com o diagnóstico fisioterapêutico de cada paciente. A
escolha dos recursos terapêuticos bioelétricos/ térmicos/ mecânicos deve
sempre ser realizada com muita responsabilidade e após uma avaliação fisioterapêutica minuciosa e bem embasada com relação aos objetivos e condutas
terapêuticas. Uma clínica de fisioterapia, especializada em fisioterapia esportiva, procura fisioterapeuta para atuar com esporte. Marcela, jovem formada
em Fisioterapia, deseja concorrer ao processo seletivo para a vaga, e foi
estudar os materiais referentes e buscar também à biblioteca da faculdade
em que estudou para conseguir revisar, aprofundar e reforçar os conhecimentos adquiridos durante a sua amada graduação. Marcela está confiante,
pois apesar de ainda não ter concluído a sua pós-graduação, todo o aprendizado acadêmico adquirido foi de muita valia. A jovem foi até a clínica para
se candidatar ao processo seletivo e, durante a visita, o responsável pela vaga,
avisou que todo o processo seria teórico-prático. Marcela sabe que toda a
bagagem teórica é fundamental para uma excelente execução da prática fisioterapêutica e tem a sua frente este grande desafio, mas está confiante de sua
capacidade para conseguir esta vaga tão importante em seu início de carreira
profissional. Marcela agora é desafiada pela última vez e a avaliadora solicita
que a mesma responda como é feita a aplicação da termoterapia superficial na fisioterapia? Como deve ser feita a aplicabilidade da termoterapia
profunda? A avaliadora solicita que Marcela aborde: micro-ondas, ondas
curtas e o ultrassom. Responda como se você estivesse na posição de Marcela.
Vamos lá? Você, estudante de fisioterapia, conseguiria ajudar Marcela neste
processo? Vamos responder atentamente. Para que você consiga responder
esses questionamentos sobre os recursos térmicos, os conteúdos pertinentes
a esse tema serão apresentados de forma contextualizada no item “Não pode
faltar”, logo adiante. Vamos em frente e ótimos estudos!
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Não pode faltar
Aplicação da termoterapia superficial na fisioterapia
Vamos iniciar pela aplicação dos recursos que fazem parte da termoterapia superficial em fisioterapia, são eles: infravermelho, compressas quentes
e parafina. Esteja atento aos procedimentos a seguir e estes devem sempre
ser adotados no caso de aplicação dos recursos de termoterapia superficial.
Antes de aplicar a radiação infravermelha no paciente, deve-se ligar a
lâmpada e deixar aquecer de 3 a 5 minutos. Deve-se posicionar o paciente em
uma posição confortável e a região da pele que receberá a aplicação deverá
estar limpa, seca e sem nenhum tipo de creme e/ou lubrificante. Posicionar
a lâmpada em um ângulo de 90 graus (reto) em relação à região que será
aplicada e numa distância de 50 a 75 cm. O paciente durante a aplicação deve
sentir a pele aquecida, como leve ou moderadamente aquecida. A duração da
aplicação é cerca de 15 a 20 minutos. É importante observar e acompanhar o
paciente durante toda a terapia e retirar a aplicação caso o paciente sinta-se
desconfortável. A pele do paciente apresentará uma leve hiperemia após a
aplicação da radiação infravermelha.
Agora, vamos abordar as compressas quentes. Denominamos compressas
quentes as bolsas de lona contendo sílica gel hidrofílica e deve-se assegurar
que o paciente não tenha contraindicações para usar essa técnica de tratamento. Cobrir a bolsa com uma cobertura própria atoalhada ou dobrar uma
toalha de modo a obter cinco ou seis camadas entre a bolsa e a pele. A temperatura do tratamento pode ser aumentada removendo as camadas de toalha,
ou ser diminuída acrescentando-se mais camadas. Colocar a compressa sobre
o paciente de uma maneira confortável. Se não puder evitar que a compressa
fique sob o paciente, colocar camadas a mais de toalha entre o paciente e a
bolsa quente. Verificar o paciente depois dos primeiros 5 minutos quanto a
conforto e coloração da pele. Verificar o paciente regularmente e ajustar as
camadas de toalha, se necessário. Alguns terapeutas trocam de bolsa quente
a cada 8 a 10 minutos para manter altas temperaturas de tratamento, mas
bolsas adequadamente aquecidas contém energia suficiente para tratamentos
de 30 minutos. Depois do tratamento, retornar a bolsa quente à unidade de
aquecimento e permitir que se reaqueça por no mínimo 30 a 45 minutos
antes de ser utilizada novamente.
A parafina é um agente superficial usado para transmitir calor para áreas
pequenas e de formato irregular, como mãos, dedos, punho e pé. Embora
seu uso seja limitado, é um método eficaz de transmitir calor, e essa forma
de termoterapia pode aumentar a temperatura intra-articular em até 3,5
°C. A aplicação da parafina é benéfica em condições crônicas nas quais a
amplitude de movimento (ADM) não é uma parte essencial do protocolo de
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tratamento, como na artrite ou em condições inflamatórias crônicas. O banho
de parafina contém uma mistura de cera e óleo mineral em uma proporção
de sete partes de cera para uma parte de óleo (7:1). A parafina derretida é
mantida na temperatura constante de 47,8 a 52,2 °C para os tratamentos de
membro superior. As temperaturas para tratamentos de membro inferior são
diminuídas para 45 a 49,4 °C porque a circulação é menos eficiente. Por causa
de seu calor específico baixo (0,5 a 0,65), a parafina pode prover cerca de seis
vezes a quantidade de calor dada pela água. Como consequência, a parafina
parece ser mais fria e é mais tolerável do que a água na mesma temperatura.
Quais são as formas de aplicação da parafina? Vamos apresentá-las então!
Assegure-se que o paciente não tenha contraindicações para usar essa
técnica de tratamento. Se possível, o paciente deve separar os dedos da
mão ou do pé para permitir que a parafina cubra a maior área de superfície
possível. O paciente inicia mergulhando a parte do corpo dentro da parafina
e a remove. Então, permite que essa camada seque (ela ficará com uma tonalidade branca opaca). A extremidade é mergulhada na cera mais 6 a 12 vezes
para desenvolver a quantidade de isolamento necessária. Cada mergulho
deve ser um pouco mais fundo do que a imersão anterior. Permite-se que a
cera seque entre os mergulhos. O paciente então coloca a parte do corpo de
volta na parafina e a deixa em imersão até o final do tratamento. Instruir o
paciente para evitar tocar nos lados e no fundo da unidade de aquecimento,
pois podem ocorrer queimaduras. Os pacientes que estão recebendo o tratamento de imersão não devem mover as articulações que estão dentro do
líquido. A quebra da cera permitirá que parafina líquida toque a pele, aumentando o risco de queimaduras. Depois do tratamento, a parafina endurecida é
retirada e descartada. Outro método que existe é o método da luva calor. Esse
método é recomendado para aqueles pacientes que estão no estágio subagudo
de cicatrização ou têm uma condição vascular ou nervosa que os predispõem a queimaduras. A parte do corpo pode também ser elevada durante
essa forma de aplicação de parafina. O fisioterapeuta deve assegurar que o
paciente não tenha contraindicações para usar essa técnica de tratamento.
São elas: condições inflamatórias agudas, tais como entorses e lesões por uso
excessivo, que podem ser agravadas pelo calor; febre existente anteriormente
pode ser mais elevada pelo aquecimento sistêmico do paciente; neoplasias
podem desenvolver metástases como um resultado do fluxo sanguíneo
aumentado produzido pelo aquecimento; sangramento ativo, tal como o que
ocorre com trauma agudo, pode ser prolongado; pacientes com insuficiência
cardíaca podem não ser capazes de tolerar o estresse adicional no coração,
produzido pelo aquecimento generalizado; adultos mais velhos e crianças
com menos de 4 anos têm sistemas termorregulatórios inseguros e podem
desenvolver febre muito facilmente como um resultado de tratamentos de
calor generalizado; pacientes com doença vascular periférica têm capacidade
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diminuída para satisfazer as demandas metabólicas aumentadas se os tecidos
nas extremidades afetadas forem aquecidos diretamente. Deve-se iniciar o
tratamento fazendo a imersão do membro na cera de modo que este fique
completamente coberto. Remover a parte do corpo e permitir que a cera
seque. Continuar mergulhando e removendo a parte do corpo na cera mais
7 a 12 vezes. Depois da última retirada da cera, cobrir o membro com uma
bolsa plástica, papel alumínio, ou papel manteiga. Existem à venda luvas e
botas de tecido próprias para essa finalidade.
Então, envolver a área e prender com uma toalha. Se indicado, a parte
do corpo poderá ser elevada. Depois do tratamento, remover a toalha e as
camadas internas. Retirar a parafina endurecida e retorná-la ao tanque para
reaquecimento, ou descartá-la.
Figura 2.7 | Método da luva para aplicação de parafina: (A) a parte do corpo; (B) e (C) depois que
a camada externa de cera seca, a parte do corpo é envolta em uma toalha ou papel alumi ́nio;
(D) o membro permanece envolvido até o final do tratamento

Fonte: Starckey (2017, p. 157).

Aplicação da termoterapia profunda na fisioterapia
A aplicação da termoterapia profunda deve ser feita pelo fisioterapeuta
quando se deseja obter os seguintes efeitos de tratamento: aumentar o
metabolismo nos tecidos nos quais o calor é absorvido; aumentar a transpiração na área de absorção; aumentar a temperatura tecidual; propiciar a
vasodilatação local com hiperemia em resposta às demandas aumentadas de
nutrientes ou da estimulação das células, que liberam uma substância como
a histamina; propiciar o relaxamento muscular por meio dos efeitos sobre os
fusos musculares e os órgãos tendinosos de Golgi; aumentar a pressão capilar
e permeabilidade celular; reduzir o edema; aumentar a extensibilidade do
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tecido conjuntivo junto com exercícios de alongamento; aumentar a temperatura corporal, frequências respiratória e cardíaca; promover a separação
das fibras colágenas com um aumento resultante na extensibilidade do
tecido conjuntivo, tal como na cápsula articular, no ligamento, no tendão,
nas adesões e nas cicatrizes; e aumentar a permeabilidade da membrana
permitindo aumento na troca iônica. Todos estes efeitos são considerados
benéficos da aplicação da termoterapia profunda.

Saiba mais

Para você complementar ainda mais o seu conhecimento e se aprofundar
no tema que estamos estudando, propomos aqui um artigo para leitura,
reflexão e análise crítica. Com toda certeza, a leitura deste artigo só irá
complementar ainda mais a sua formação.
ANDRADE FILHO, J. H. C. de et al. A influência da termoterapia no
ganho de flexibilidade dos músculos isquiotibiais. Revista Brasileira de
Medicina do Esporte, v. 22, n. 3, p. 227-230, 2016.

Ultrassom
Vamos agora abordar a aplicabilidade clínica do ultrassom. Antes de
aplicar, instrua o paciente sobre o tratamento e o que é esperado. Posicione
o paciente e cubra-o para conforto e fácil acesso, mantendo a parte a ser
tratada descoberta. Posicione o equipamento para permitir o uso confortável
de ambas as mãos.
Verifique se o equipamento está calibrado para uso e informar a sensação
que o paciente deve sentir. Fale para o paciente esperar sentir o transdutor
se mover sobre a pele e que qualquer sensação de calor deve ser extremamente suave. Qualquer outra sensação deve ser relatada imediatamente.
Identifique a área a ser tratada. Como as ondas são muito localizadas, elas
devem ser direcionadas especificamente ao local da patologia e a área deve
ser pequena. Uma boa regra prática para determinar o tamanho da área de
tratamento é tratar uma área de não mais de duas a três vezes o tamanho da
área de radiação efetiva (ERA). A ERA refere-se à quantidade de placa lisa
do transdutor que realmente produz ondas sonoras e geralmente relaciona-se
ao tamanho do cristal. Em algumas unidades a placa lisa é maior que a ERA.
Se uma área que é mais de duas ou três vezes o tamanho da ERA tratada,
a energia é distribuída muito amplamente e a temperatura terapêutica no
tecido alvo não é alcançada.
Selecione uma variação de frequência apropriada. As ondas sonoras em 1
MHz divergem mais à medida que elas deixam o transdutor, mas penetram
profundamente.
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As ondas de alta frequência (3 MHz) são absorvidas com mais facilidade,
elevam as temperaturas mais rapidamente e não penetram tão profundamente. Consequentemente, as ondas de 3 MHz são mais apropriadas para
alvos mais rasos. Como as ondas sonoras das frequências ultrassônicas não
viajam através do ar, é necessário um meio de acoplamento.
O método de acoplamento mais utilizado é o acoplamento de contato
com gel condutor. Aplique na pele limpa gel condutor suficiente para durar
todo o tratamento. Aplique a placa lisa do transdutor diretamente ao meio
de acoplamento, com contato firme, mas não pesado, que deve ser mantido
durante todo o tratamento. Certifique-se que não haja folgas. Este método
funciona melhor em superfícies lisas. Para o acoplamento com água, a parte a
ser tratada pode ser imersa em água morna. Água desgazeificada é preferível.
Deve-se ferver a água e esfriá-la ou deixar descansar por um tempo de modo
que as bolhas de ar não se depositem sobre o paciente e causem distribuição
de energia localizada. Segure a placa lisa do transdutor a 1,25 a 2,5 cm de
distância da superfície da pele e paralela a ela.
O tratamento subaquático é de eficácia duvidosa porque as temperaturas
terapêuticas não são alcançadas, especialmente se a água não for desgazeificada. O aquecimento é melhor com ultrassom de 1 MHz, especialmente se
for usado um recipiente de metal em vez de um de plástico. Sem compensações na dosagem, o ultrassom subaquático não aumenta a temperatura
do tecido tanto quanto o ultra-som de contato e quaisquer aumentos de
temperatura são diminuídos à medida que a distância da placa do transdutor
até a pele aumenta. Quando administrar tratamentos sob a água, pode ser
usado 0,5 W/cm2 adicional, para compensar a absorção pela água. Para ter
segurança com qualquer tipo de acoplamento, mantenha o transdutor se
movendo quando aplicar as ondas sonoras ao paciente. Essa prática previne
a concentração de energia em uma área e, dessa forma, a possibilidade de
queimadura. Use movimentos circulares, estabelecendo um padrão rítmico
em uma taxa de aproximadamente 4 cm por segundo. Cada círculo deve
cobrir aproximadamente metade da área do círculo anterior. Cuide para não
demorar sobre nenhuma área. Estabeleça a dosagem apropriada.
A dosagem é orientada pela energia e pelo tempo. Para ultrassom contínuo,
a energia ou a intensidade média espacial é medida em watts por centímetro
quadrado da superfície do cristal ou da ERA. Ajuste a intensidade enquanto
move o transdutor sobre a superfície do corpo. Certifique-se de manter o
movimento se mais ajustes de dosagem tiverem que ser feitos. Em qualquer
condição, uma vez que a decisão de uma dose-alvo tenha sido feita, a tolerância
subjetiva do paciente é o determinante final. Na finalização do tratamento,
certifique-se que o aparelho esteja desligado antes de remover o transdutor.
Limpe ou seque o paciente. Limpe o transdutor antes de retorná-lo ao seu
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receptáculo. Para tratamentos térmicos, o ultrassom de 1 MHz aplicado a 1,5
W/cm2 aquece a uma velocidade aproximada de 0,2 °C por W/cm2; o de 3 MHz
aquece a cerca de 0,2 °C por W/cm2. São necessários cerca de 10 minutos de
tempo de tratamento para aquecer os tecidos em 4 °C utilizando uma saída
de 1 MHz, uma área de tratamento com o dobro do tamanho da ERA e uma
potência de 2 W/cm2. Para o ultrassom de 3 MHz, são necessários menos de 4
minutos a uma intensidade de saída de 1,75 W/cm2.
Figura 2.8 | Método de acoplamento direto utilizando gel de ultrassom. Note que a área de
tratamento é apenas duas vezes maior que a área efetiva de radiação

Fonte: Starckey (2017, p. 195).

Assimile

Os erros mais comuns na técnica cli ́nica de aplicação do ultrassom são:
tratar uma área muito grande, utilizar uma duração de tratamento muito
curta, movimentar o ultrassom muito rápido e selecionar uma intensidade de sai ́da muito baixa. Atenção durante a aplicação!

Ondas curtas
Vamos abordar agora as ondas curtas? Como aplicá-las na prática clínica?
Antes de tudo, instrua o paciente com relação ao que você vai fazer e quais
são os benefícios do tratamento. Peça para o paciente remover toda roupa e
metal da área a ser tratada. Inspecione a integridade da pele e a sensação de
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temperatura. A umidade e o metal no campo podem concentrar a corrente e
possivelmente causar queimaduras. O uso de roupa sobre a parte a ser tratada
evita que o profissional tenha de secar a pele à medida que a transpiração se
desenvolve. Adicionalmente, alguns tecidos sintéticos (nylon, por exemplo)
podem causar aquecimento excessivo pela umidade. Posicione o paciente
sobre uma maca ou cadeira em uma posição apropriada, confortável e segura e
cubra-o. Bases ou cadeiras de madeira são necessárias porque elas não podem
conduzir a corrente. Evite travesseiros de espuma de borracha, que podem
absorver a umidade e o calor excessivo. Explique ao paciente que ele não pode
movimentar-se uma vez que o tratamento tenha começado. O paciente deve
sentir apenas uma sensação suave de calor. Selecione um método de tratamento e ajuste-o de acordo com as instruções seguintes. A seleção depende das
estruturas a serem aquecidas e da posição do paciente.
a)

Campo condensador–placas com espaço de ar

As placas são eletrodos de metal revestidas por um suporte de plástico
ou vidro, com ou sem espaçadores. Posicione estas placas sobre a área a ser
tratada, considerando os seguintes pontos.
1.

Espaçamento

(a) As placas devem estar em torno de 2,5 a 7,5 cm do paciente para tornar
o campo uniforme. Se os eletrodos estiverem muito perto, o calor será
superficial, porque o campo é mais denso perto deles. O espaçamento
mais amplo permite um campo mais uniforme e um aquecimento
mais profundo (A e C)
(b) Espaçamento mais amplo é indicado para superfícies irregulares, de
modo que o campo não se concentre sobre as proeminências ósseas.
O espaçamento é medido a partir da parte mais alta da superfície da
pele a ser tratada.
(c) O espaçamento deve ser igual sob os dois eletrodos. Se não for, mais
calor é produzido sob o eletrodo que está mais próximo da pele (B).
(d) O espaçamento de ar é melhor para permitir a circulação de ar, mas
uma toalha seca de tecido absorvente pode ser colocada sobre o
membro para absorver e dissipar a transpiração, à medida que ela se
forma.
2.

Posição

(a) Determine os tecidos a serem tratados e posicione os eletrodos de modo
que eles forneçam calor aos tecidos desejados. Os tecidos não-condutivos devem ser tratados pelo método contraplanar (isto é, colocando
os eletrodos nos lados opostos da parte). Os tecidos condutivos devem
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ser tratados com uma abordagem longitudinal ou coplanar, de modo
que os eletrodos estejam na mesma superfície do membro.
(b) Os eletrodos devem estar paralelos à superfície da pele ou o campo
será concentrado onde eles estiverem mais perto da pele (D)
(c) As bordas adjacentes dos eletrodos devem estar mais longe uma da
outra do que o espaço total entre os eletrodos e a pele (E).
Na Figura 2.9 pode-se observar o posicionamento dos eletrodos e os seus
efeitos.
Figura 2.9 | Espaçamento dos eletrodos com placas com espaçamento de ar. As linhas contínuas
representam a superfície da pele. A: os eletrodos estão colocados corretamente, criando aquecimento uniforme e profundo; B: os eletrodos estão colocados com diferentes espaçamentos,
criando maior aquecimento sob o eletrodo esquerdo; C: os eletrodos estão muito próximos à pele,
concentrando o campo e criando aquecimento superficial; D: os eletrodos não estão paralelos à
pele, criando pontos quentes onde estão mais próximos; E: os eletrodos estão muito próximos um
do outro, concentrando o campo entre eles e potencialmente criando um ponto quente.

Fonte: Hayes (2002, p. 47).
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b) Método de campo de indução – monodo
1.

O monodo contém uma bobina de fio que é pré-espaçado dentro de
um suporte plástico. Isso permite a aplicação usando espaçamento de
ar, uma camada única de toalha, ou uma camada espessa de cobertor.

Cuide para que os cabos dos eletrodos não se cruzem, não se toquem
ou toquem o paciente. Sempre que possível, tente posicionar a unidade
de tal maneira que o paciente não possa manusear os eletrodos ou os fios.
Certifique-se de que os cabos dos eletrodos estejam conectados nos terminais
apropriados na unidade. Uma vez que o método de tratamento tenha sido
selecionado, o paciente deve movimentar-se o mínimo possível. Explique ao
paciente que o movimento dentro do campo muda o espaçamento e, assim, a
distribuição de calor. Ligue o aparelho durante o tempo de aquecimento que
seja necessário. Muitas unidades ligam automaticamente. Nesse caso, após ela
estar ligada, ajuste a intensidade até um nível que produza um calor suave.
Ajuste o dial de sintonia para sintonizar o circuito do paciente para ressonância
com o circuito oscilador. À medida que o dial de sintonia é girado, a agulha
no medidor eleva-se e cai. Quando a agulha indica sua leitura mais alta, os
circuitos estão sintonizados. Ajuste o dial de sintonia para manter a leitura
mais alta. Verifique o paciente frequentemente. Atenda quaisquer queixas de
desconforto do posicionamento ou de calor excessivo. Certifique-se de que a
unidade permanece em sintonia. Na finalização do tratamento, retorne todos
os indicadores para a posição zero, remova todos os aparelhos, cubra o paciente
e deixe que ele repouse por aproximadamente 10 minutos.

Reflita

Á reas em que a pele de uma parte do corpo pode entrar em contato com a
pele de uma outra parte devem ser separadas com coxim absorvente. Por
exemplo, se a região anterior ou posterior do ombro for tratado, como você
pode prevenir que o braço e o tronco entrem em contato um com o outro?

Micro-ondas
Para a aplicação das micro-ondas, as recomendações são as mesmas que
as utilizadas para a aplicação das ondas curtas. Os objetos metálicos podem
funcionar como antenas quando sob a influência de radiações das micro-ondas. Portanto, móveis de metal não devem ser usados durante tratamentos com as micro-ondas. As micro-ondas podem também interferir em
outros equipamentos eletrônicos nas proximidades, tais como computadores. Os
móveis de metal e equipamentos eletrônicos devem ficar distantes pelo menos 3
metros. Os procedimentos de aplicação no paciente são idênticos às ondas curtas.
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Exemplificando

Se a aplicabilidade clínica das ondas curtas e das micro-ondas
são idênticas, para escolher qual dos recursos utilizar, você deve
se basear na região a ser tratada. Por exemplo: se o paciente for
receber o tratamento na coluna lombar, você pode optar pelas
ondas curtas, mas se for a região do joelho, você pode optar pelas
micro-ondas, devido à praticidade de manuseio e melhor aplicabilidade clínica.
Figura 2.10 | Micro-ondas

Fonte: http://www.dino.com.br/releases/como-prevenir-e-tratar-a-bursite-e-tendinite-dino890146172131. Acesso em: 20 dez. 2018.

Sem medo de errar
Bem, agora que já estudamos os conceitos básicos dos Recursos
Termoterápicos I, você é capaz de analisar a situação-problema apresentada no “Diálogo aberto” desta seção e ajudar os alunos a resolvê-la.
Marcela foi estudar os materiais referentes e foi buscar também à biblioteca da faculdade em que estudou para conseguir revisar, aprofundar e
reforçar os conhecimentos adquiridos durante a sua amada graduação.
Marcela agora é desafiada pela última vez e a avaliadora solicita que a
mesma responda como é feita a aplicação da termoterapia superficial na
fisioterapia. E a aplicação da termoterapia profunda na fisioterapia, como
deve ser feita? A avaliadora solicita que Marcela aborde: micro-ondas,
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ondas curtas e o ultrassom. Responda como se você estivesse na posição
de Marcela. Vamos lá?
1.

Infravermelho:

•

Antes de aplicar a radiação infravermelha no paciente, deve-se
ligar a lâmpada e deixar aquecê-la de 3 a 5 minutos.

•

Deve-se posicionar o paciente em uma posição confortável e a
região que receberá a aplicação deve estar com a pele limpa, seca
e sem nenhum tipo de creme e/ou lubrificante.

•

Posicionar a lâmpada em um ângulo de 90 graus (reto) em relação
à região que será aplicada e numa distância de 50 a 75 cm.

•

O paciente durante a aplicação deve sentir a pele aquecida, como
leve ou moderadamente aquecida. A duração da aplicação é cerca
de 15 a 20 minutos.

Já para aplicação das compressas devemos:
•

Cobrir a bolsa com uma cobertura própria atoalhada ou dobrar
uma toalha de modo a obter cinco ou seis camadas entre a bolsa
e a pele. A temperatura do tratamento pode ser aumentada
removendo as camadas de toalha, ou ser diminuída acrescentando-se mais camadas.

•

Colocar a compressa sobre o paciente de uma maneira confortável.

•

Verificar o paciente depois dos primeiros 5 minutos quanto a
conforto e coloração da pele.

•

Manter a compressa acoplada ao paciente por 20 a 30 minutos.

2.

Aplicação da parafina:

•

Se possível, o paciente deve separar os dedos da mão ou do pé
para permitir que a parafina cubra a maior área de superfície
possível. O paciente inicia mergulhando a parte do corpo dentro
da parafina e a remove. A extremidade é mergulhada na cera
mais 6 a 12 vezes para desenvolver a quantidade de isolamento
necessária.

•

Cada mergulho deve ser um pouco mais fundo do que a imersão
anterior. Permite-se que a cera seque entre os mergulhos. O
paciente então coloca a parte do corpo de volta na parafina e a
deixa em imersão até o final do tratamento.

•

Instruir o paciente para evitar tocar nos lados e no fundo da
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unidade de aquecimento, pois podem ocorrer queimaduras. Os
pacientes que estão recebendo o tratamento de imersão não devem
mover as articulações que estão dentro do líquido. A quebra da
cera permitirá que parafina líquida toque a pele, aumentando o
risco de queimaduras.
•

Outro método que existe é o método da luva calor. Deve-se iniciar
o tratamento fazendo a imersão do membro na cera de modo que
este fique completamente coberto.

•

Remover a parte do corpo e permitir que a cera seque. Continuar
mergulhando e removendo a parte do corpo na cera mais 7 a 12
vezes.

•

Depois da última retirada da cera, cobrir o membro com uma
bolsa plástica, papel alumínio, ou papel manteiga. Então, envolver
a área e prender com uma toalha.

•

Se indicado, a parte do corpo poderá ser elevada.

•

Depois do tratamento, remover a toalha e as camadas internas.
Retirar a parafina endurecida e retorná-la ao tanque para reaquecimento, ou descartá-la.

3.

Ultrassom:

•

Aplique na pele limpa gel condutor suficiente para durar todo
o tratamento. Aplique a placa lisa do transdutor diretamente ao
meio de acoplamento. Este método funciona melhor em superfícies lisas. Para o acoplamento com água, a parte a ser tratada
pode ser imersa em água morna. Água desgazeificada é preferível.
Segure a placa lisa do transdutor a 1,25 a 2,5 cm de distância da
superfície da pele e paralela a ela.

•

Use movimentos circulares, estabelecendo um padrão rítmico em
uma taxa de aproximadamente 4 cm por segundo. Cada círculo
deve cobrir aproximadamente metade da área do círculo anterior.
Cuide para não demorar sobre nenhuma área.

•

Estabeleça a dosagem apropriada.

4.

Para a aplicação das ondas curtas e das micro-ondas:

•

Solicite ao paciente que remova toda roupa e metal da área a ser
tratada.

•

Posicione o paciente sobre uma maca ou cadeira em uma posição
apropriada, confortável e segura e cubra-o.
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•

Explique ao paciente que ele não pode movimentar-se uma vez
que o tratamento tenha começado. O paciente deve sentir apenas
uma sensação suave de calor.

•

Selecione um método de tratamento e ajuste-o de acordo com as
instruções seguintes. A seleção depende das estruturas a serem
aquecidas e da posição do paciente.

Avançando na prática

Banho de parafina seria adequado neste caso?
Descrição da situação-problema
Uma mulher de 70 anos de idade, com um longo histórico de artrite
reumatoide moderada, faz uma consulta para tratamento fisioterapêutico.
O exame físico revela marcha dolorosa, rigidez bilateral na articulação do
tornozelo e dos dedos do pé, leve deformidade dos dedos do pé e pele áspera
e seca nos pés e tornozelos. O exame dos membros superiores revela função
adequada de punho e mão. Ela está sob os cuidados regulares de seu reumatologista, que prescreveu medicamentos analgésicos e anti-inflamatórios. Ela
usa calçados comuns e faz uso de cremes para os pés e tornozelos diariamente para amaciar a pele. A paciente está preocupada, pois sua habilidade
para caminhar e realizar as atividades da vida diária (AVDs) está reduzida
e continua piorando. Está também preocupada com os efeitos colaterais
crescentes de sua medicação. Sua meta é reduzir a ingestão de medicamentos,
ao mesmo tempo mantendo a mobilidade. Sua atividade social favorita
é caminhar até a casa de amigos próximos para visitá-los. Uma amiga a
informou sobre a possibilidade de fazer terapia com banho de parafina para
sua condição artrítica. Ela está convencida de que essa terapia conservadora
poderá ajudar sua condição. Você utilizaria banho de parafina nesta paciente?
Resolução da situação-problema
A terapia com banho de parafina é a opção terapêutica que pode ser utilizada neste caso. Recomenda-se o uso desse agente pelas seguintes razões: o
efeito de aquecimento superficial sobre os tecidos moles em pessoas saudáveis
promove o aquecimento que poderá reduzir a dor e a rigidez articular, o que
poderá melhorar a função, reduzir a ingestão de medicamentos e amaciar a pele
áspera e seca. Espera-se que esse agente térmico aqueça de forma significativa
os músculos e estruturas articulares periarticulares do tornozelo, pé e dedos,
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hidrate e amacie a pele sobre essas articulações. O aquecimento profundo dessas
estruturas periarticulares reduz a rigidez articular por diminuir sua viscosidade,
melhorando desse modo a habilidade de caminhar. Além disso, as superfícies
irregulares dos tornozelos, pés e dedos são áreas do corpo ideais para a aplicação
da mistura de parafina, transmitindo calor para todas as superfícies cutâneas.

Faça valer a pena

1. É fundamental que o fisioterapeuta conheças os recursos termoterápicos para

adequada aplicação clínica. Não se pode somente saber aplicar e não ter fundamentação teórica para a aplicabilidade clínica.

Assinale a alternativa correta para completar o trecho a seguir:
“A aplicação da termoterapia profunda deve ser feita pelo fisioterapeuta quando
se deseja obter os seguintes efeitos de tratamento: ________________ o metabolismo nos tecidos nos quais o calor é absorvido; aumentar a transpiração na área
de absorção; aumentar a temperatura tecidual; propiciar a ___________________
local com hiperemia em resposta às demandas aumentadas de nutrientes ou da
estimulação das células, que liberam uma substância, tal como a histamina; propiciar
_________________ muscular por meio dos efeitos sobre os fusos musculares e os
órgãos tendinosos de Golgi.”
a) Aumentar – vasodilatação – contração.
b) Aumentar – vasodilatação – relaxamento.
c) Diminuir – vasoconstricção – contração.
d) Diminuir – vasodilatação – relaxamento.
e) Aumentar – vasoconstricção – contração.

2

. Ultrassom é o nome dado à ondas sonoras que são de frequência tão alta que não
são detectáveis pelo ouvido humano. A frequência de ultrassom fisioterapêutico é
800.000 a 3.000.000 Hz (0,8 a 3 MHz). As ondas de ultrassom são produzidas através
de um cristal piezoelétrico. Quando uma corrente alternada é recrutada nesse cristal,
ocorrem distorções de sua estrutura molecular e ele vibra produzindo ondas mecânicas idênticas às ondas sonoras.
Assinale a alternativa que complete a sentença:
“As ondas sonoras em 1 MHz divergem ____________ à medida que elas deixam o
transdutor, mas penetram ___________________.
As ondas de alta frequência (3 MHz) são absorvidas com _________ facilidade, e
_____________ as temperaturas mais rapidamente e não penetram tão profundamente. ”
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a) Mais – profundamente – menos – elevam.
b) Mais – superficialmente – mais – elevam.
c) Mais – profundamente – mais – elevam.
d) Menos – profundamente – mais – diminuem.
e) Menos – superficialmente – menos – diminuem.

3

. A utilização dos recursos termoterápicos se dá a partir de alguns fundamentos que
são importantes para que o fisioterapeuta tenha sucesso na prática clínica.
Analise as afirmativas a seguir, julgando-as como Verdadeiras (V) ou Falsas (F).
Assinale a alternativa que contenha a sequência correta:
( ) O paciente durante a aplicação deve sentir a pele aquecida, como leve ou
moderadamente aquecida. A duração da aplicação é cerca de 15 a 20 minutos.
( ) A aplicação da parafina é benéfica em condições agudas nas quais a amplitude de
movimento (ADM) não é uma parte essencial do protocolo de tratamento, como
na artrite ou em condições inflamatórias crônicas.
( ) Uma boa regra prática para determinar o tamanho da área de tratamento é tratar
uma área não mais de duas a três vezes o tamanho da área de radiação efetiva
(ERA).
( ) As ondas de alta frequência (3 MHz) são absorvidas com menor facilidade,
elevam as temperaturas mais rapidamente e não penetram tão profundamente.
( ) As bases ou cadeiras de madeira são necessárias para a aplicação das ondas
curtas porque elas não podem conduzir a corrente.
a) V – F – V – F – F.
b) F – V – F – V – V.
c) V – F – F – F – V.
d) V – F – V – F – V.
e) V – V – V – V – V.
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Unidade 3
Recursos termoterápicos II
Convite ao estudo
Nesta unidade vamos dar continuidade aos estudos sobre os recursos
termoterápicos, apresentando os conceitos e os efeitos da laserterapia, bem
como sua indicação, contraindicação e aplicação. Também serão abordados
os conceitos e os efeitos da crioterapia, sua indicação, contraindicação e
aplicação, e ainda os recursos crioterápicos na fisioterapia, na prevenção de
lesões e a crioterapia na reabilitação.
Para auxiliar no desenvolvimento das competências e atender aos objetivos
da unidade em questão, apresentaremos a seguir uma situação hipotética que
visa a aproximar os conteúdos teóricos à prática. Então, vamos lá:
Juarez, fisioterapeuta, atua em uma clínica de fisioterapia que oferece
como recurso principal de tratamento fisioterapêutico os recursos terapêuticos manuais e os recursos bioelétricos, térmicos e mecânicos.
Esse profissional se depara com o seguinte caso clínico: Augusto, de 29
anos, sofreu acidente motociclístico do tipo colisão. Recebeu os primeiros
socorros no local do acidente e, após a radiografia, foi constatado que ele
fraturou a porção superior da tíbia à direita.
O paciente chega à clínica após quatro meses, sem ter realizado fisioterapia, e durante a avaliação Juarez constata que Augusto apresenta
diminuição da flexão do joelho direito (perda de 10°), postura antálgica em
semiflexão (postura assumida frente à dor), cicatriz de coloração esbranquiçada e aderida na região anterolateral do joelho direito, que se encontra com
aderência profunda à palpação, e dor de intensidade 9 do tipo agulhada. Não
há quaisquer sinais inflamatórios. Quando questionado sobre sua queixa
principal, o paciente relata: “tenho a sensação de que o meu joelho está
completamente rígido (duro)”. O paciente deambula com muleta canadense
unilateral com dificuldade.
Juarez traça os objetivos e as condutas de tratamento, sendo uma dessas
condutas a utilização da cinesioterapia e da terapia manual. Ele sabe que,
para atender adequadamente Augusto com os recursos bioelétricos, térmicos
e mecânicos, é fundamental conhecer e dominar os assuntos. Juarez está com
mais um desafio clínico à sua frente e é muito importante realizar o atendimento com excelência, para que Augusto tenha autonomia e independência.

Em cada seção desta unidade você vai acompanhar e ajudar Juarez a
resolver situações-problema relacionadas à situação proposta, tendo em
mente que só será possível resolvê-las mediante o estudo dos conteúdos
tratados em cada uma das seções. E então, você está animado?

Seção 3.1

Termoterapia: laserterapia
Diálogo aberto
Prezado aluno, nesta seção vamos abordar os conceitos e efeitos da laserterapia, bem como sua indicação, contraindicação e aplicação. Esse conteúdo
é fundamental para embasar a aplicabilidade clínica dos recursos terapêuticos
térmicos, de acordo com a necessidade de cada paciente. A escolha dos recursos
terapêuticos bioelétricos/térmicos/mecânicos deve sempre ser realizada com
muita responsabilidade e após uma avaliação fisioterapêutica minuciosa e bem
embasada com relação aos objetivos e às condutas terapêuticas.
A situação-problema atual nos traz Juarez, que é fisioterapeuta e atua em
uma clínica de fisioterapia que oferece como recurso principal de tratamento
fisioterapêutico os recursos terapêuticos manuais e os recursos bioelétricos,
térmicos e mecânicos. Ele se depara com o seguinte caso clínico:
Augusto, de 29 anos, sofreu acidente motociclístico do tipo colisão. Recebeu
os primeiros socorros no local do acidente e, após a radiografia, foi constatado que
fraturou a porção superior da tíbia à direita. O paciente chega à clínica após quatro
meses, sem ter realizado fisioterapia, e durante a avaliação Juarez constata que
Augusto apresenta diminuição da flexão do joelho direito (perda de 10°), postura
antálgica em semiflexão (postura assumida frente à dor), cicatriz de coloração
esbranquiçada e aderida em região anterolateral do joelho direito, que se encontra
com aderência profunda à palpação, e dor de intensidade 9 do tipo agulhada. Não
há quaisquer sinais inflamatórios. Quando questionado sobre sua queixa principal,
relata: “tenho a sensação de que o meu joelho está completamente rígido (duro)”. O
paciente deambula com muleta canadense unilateral com dificuldade.
Juarez traça os objetivos e as condutas de tratamento, e uma dessas condutas
é a utilização da cinesioterapia e da terapia manual. Ele sabe que, para atender
adequadamente Augusto com os recursos bioelétricos, térmicos e mecânicos,
é fundamental conhecer e dominar esses assuntos. Juarez está com mais um
desafio clínico à sua frente e sabe que é muito importante realizar o atendimento
com excelência, para que Augusto retome sua autonomia e independência.
Você consegue ajudar Juarez a relembrar os conceitos e os efeitos da laserterapia, bem como sua indicação e contraindicação?
Para que você consiga responder a questionamentos sobre os recursos
térmicos, o conteúdo pertinente a esse tema será apresentado de forma
contextualizada no item Não pode faltar desta seção, logo adiante. Vamos em
frente e ótimos estudos!
Seção 3.1 / Termoterapia: laserterapia - 99

Não pode faltar
Conceitos e efeitos da laserterapia
O termo LASER é o acrônimo de Light Amplification by Stimulated
Emission of Radiation (amplificação da luz pela emissão estimulada de
radiação). A luz é definida, em termos gerais, como a emissão de ondas
eletromagnéticas, constituídas de fótons, trafegando no espaço. A luz laser,
em comparação com todas as outras formas de luz, como a incandescente
(lâmpada) e a luminescente, é monocromática, colimada e coerente. Laser é
o aparelho que produz tal luz.
O uso de luzes ou fótons com fins terapêuticos é conhecido como fototerapia. As luzes comuns usadas para fototerapia encontram-se na banda de
luz infravermelha visível e ultravioleta do espectro eletromagnético. Os
aparelhos de laser usados na reabilitação geram luzes dentro do espectro
visível e infravermelho. Os lasers na banda infravermelha produzem feixes
de luz que são invisíveis aos olhos humanos; aqueles com potências de saída
abaixo de 500 mW são denominados lasers de baixa intensidade (LBI) e são
usados para terapia; já os que têm potências de saída acima de 500 mW, por
outro lado, são denominados lasers de alta intensidade (LAI) e são usados
para cirurgia.
Figura 3.1 | Comparação entre os tipos de laser utilizados nos serviços de saúde
Laserterapia de baixa intensidade (LBI)

Cirurgia com laser de alta
intensidade (LAI)

Classificação OSHA

Classe IIIb

Classe IV

Nível de potência

Potência baixa (< 500 mW )

Potência alta (> 500 mW)

Uso

Terapia

Tratamento cirúrgico

Método de ação

Fotobiomodulador

Fototérmico

Efeito fisiológico

Favorecimento da função celular

Destruição celular

Fonte: Bélanger (2012, p. 197).

Os lasers produzem um feixe de luz homogêneo e refinado, caracterizado
por três aspectos: a luz é:
1.

Monocromática.

2.

Coerente.
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3.

Colimada.

Monocromática significa que toda a energia luminosa tem o mesmo
comprimento de onda, produzindo assim a mesma cor. A luz solar, ao
passar por um prisma, cria um arco-íris de cores, porque ela apresenta
luzes de diferentes comprimentos de onda. A luz laser, ao passar por um
prisma, simplesmente se inclina, e a cor, ao deixar o prisma, é idêntica à
que entrou nele.
Fótons de luz viajam em ondas com diferentes comprimentos. Esse
comprimento de onda determina a cor da luz. Quando todas as ondas de luz
estão em fase, elas são ditas coerentes.
A luz de uma lâmpada se espalha, diverge à medida que viaja. A luz do
laser é colimada porque o feixe não tende a divergir conforme viaja através
do espaço.
O comprimento de onda e a frequência são inversamente proporcionais.
Comprimentos de onda longos apresentam uma frequência menor do que
os comprimentos de onda mais curtos. LBI tem uma frequência de até 5.000
Hz, uma duração de 1 a 500 milissegundos e um intervalo interpulso de 1
a 500 milissegundos, embora haja alguma variabilidade, dependendo da
marca e do modelo do aparelho. A profundidade de penetração do laser, o
ponto em que os fótons são absorvidos pelos tecidos, depende do comprimento de onda da luz. Lasers com comprimentos de onda maiores (800 a
1.000 nm) penetram mais profundamente nos tecidos do que aqueles com
comprimento de onda menores (600 a 700 nm). Existe uma “janela ótica”
na qual a penetração da energia luminosa através dos tecidos é maximizada.
Essa janela é contingente ao tipo e à consistência dos tecidos.
A quantidade de potência também afeta a profundidade da penetração. O
comprimento de onda do laser depende do meio utilizado. Novos métodos
de avaliação têm indicado que alguns lasers de baixa potência podem afetar
tecidos em até 2 cm de profundidade secundariamente a respostas indiretas,
especialmente quando aplicados sobre proeminências ósseas, tais como a
coluna cervical e o crânio.
Os lasers de hélio-neônio (HeNe) estimulam uma mistura de gases hélio
e neônio, produzindo luz com um comprimento de onda de 632,8 nm,
dentro da faixa de luz vermelha visível. A saída máxima do laser HeNe geralmente é de 1 mW ou menos, e a energia pode penetrar de 0,8 a 15 mm.
O efeito indireto pode produzir alterações teciduais mais profundas que 15
mm. Tipicamente, os lasers de HeNe apresentam uma saída na faixa de 14 a
29 mJ (milijoules). A disponibilidade clínica de laser de HeNe é limitada em
razão de seu custo relativamente alto. O laser de arsenieto de gálio (AsGa) é
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produzido por um chip diodo semicondutor e libera uma onda de luz entre
904 e 910 nm. Esse comprimento de onda coloca o laser de AsGa dentro do
espectro infravermelho.
A energia pode penetrar nos tecidos em até 2 cm. Lasers de AsGa
podem produzir até 2 mW de saída, muitas vezes de forma pulsada, produzindo uma potência média significativamente mais baixa do que os lasers
de HeNe. Os lasers de AsGa apresentam um sistema que aponta uma luz
visível, que se acende quando o laser está sendo emitido, para direcionar os
efeitos do tratamento.
O laser de arsenieto de gálio e alumínio (AsGaAl) possui diodos múltiplos, com cada diodo produzindo até 30 mW de potência em um comprimento de onda de 830 nm. As saídas dos diodos se combinam para produzir
uma saída total de tratamento de 90 mW, teoricamente obtendo uma maior
profundidade de penetração. Embora os sistemas multidiodos produzam
uma saída maior, suas especificações de dosagem não são claras.
A dosagem é a quantidade de energia aplicada aos tecidos. A densidade
de potência do tratamento é expressa em miliwatts por centímetro quadrado
(mW/cm2) e baseia-se na saída do laser (expressa em mW) e na área da
superfície (circunferência) da energia emitida. Esse cálculo baseia-se na
seguinte fórmula:
Densidade de potência (mW/cm2) = Watts (mW)/área-alvo (cm2)
A saída do laser é descrita em joules, sendo a medida de saída mais significativa quando é utilizada a emissão pulsada do laser. Esse cálculo interfere
na quantidade real de tempo em que a energia é produzida e é expresso em
termos de joules por centímetro quadrado (J/cm2):
Densidade de energia (J/cm2) = Watts (W) × Tempo (s)/área-alvo (cm2)
Por exemplo, assumindo uma dose de tratamento de 5 J/cm2, com uma
saída média de 1 mW em uma área de um centímetro quadrado, o tempo
total de tratamento seria:
Duração do tratamento = (5 J/cm2/0,001 W) × 0,01 cm2
Duração do tratamento = 5.000 × 0,01 cm2
Duração do tratamento = 50 segundos
A dosagem clínica comum de LBI varia de 0,5 a 10,0 J/cm2. Como a
maioria das modalidades terapêuticas, o princípio Arndth-Schultz determina a dosagem apropriada. Doses insuficientes não vão estimular a resposta
desejada; doses demasiadamente intensas causarão danos nos tecidos ou
dificultarão o processo de cicatrização.
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Os quadros agudos são tratados com uma potência menor que 0,5 J/cm2.
A dosagem para doenças crônicas é normalmente inferior a 3,0 J/cm2. Os
fabricantes de laser, individualmente, publicam a intensidade e as durações
de tratamento recomendadas, embora a base de evidência para essa tomada
de decisão ainda seja ausente. Nos aparelhos que combinam laser e emissores
de LED, a dosagem e a aplicação devem ser determinadas apenas pelo
número de diodos laser.
Figura 3.2 | Dosagem de tratamento com base na patologia
Estado inflamatório
Condição

Aguda

Crônica

Tendinopatia

24 a 30 J

35 a 40 J

Entorses

25 a 30 J

35 a 45 J

Distensões

25 a 35 J

35 a 45 J

Fonte: Starkey (2017, p. 382).

A energia laser pode estimular tecidos a profundidades de até 2 cm abaixo
da superfície da pele. Evidências recentes sugerem que os benefícios biofísicos estejam mais relacionados ao efeito fotomecânico ou fotoquímico do
que ao efeito fototérmico. Essa resposta baseia-se na primeira lei da fotobiologia, a qual pontua que, para que a luz afete o tecido, ela deve ser absorvida
por receptores específicos.
Nos tecidos humanos, os fotorreceptores primários (cromóforos) incluem
hemoglobina, COX, mioglobina e flavoproteínas. A energia dos fótons
absorvidos afeta a mitocôndria, o que estimula a produção de trifosfato de
adenosina (ATP). A energia produzida pelo ATP altera a atividade em nível
molecular, incluindo a estimulação de curto prazo da cadeia de transporte
de elétrons, a estimulação da cadeia respiratória mitocondrial, o aumento
da síntese de ATP e uma redução no pH intracelular e na produção de COX.
Acredita-se que essas ações afetem o tecido gerador da dor, como áreas de
espasmo muscular, ao restaurar as propriedades normais do tecido muscular
por meio do aumento da formação de ATP e de um aumento na atividade
enzimática. Os efeitos da energia do laser são mais pronunciados quando
as células estão traumatizadas, possivelmente explicando a ausência de
mudanças fisiológicas observadas em estudos contando com a participação
de sujeitos saudáveis.
Embora o mecanismo de ação exato ainda necessite ser fundamentado,
a laserterapia pode produzir respostas anti-inflamatórias ou pró-inflamatórias que afetam a cura. Os efeitos biofísicos dependem do tipo do laser e da
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potência aplicada. Há áreas de sobreposição em que ocorrem efeitos múltiplos. No intervalo de aproximadamente 2,5 a 5 J, ocorre um efeito anti-inflamatório e uma estimulação de fibroblastos. Na faixa de cerca de 7 até 14
J, os efeitos anti-inflamatórios continuam, porém a produção de fibroblastos
é inibida. Os efeitos anti-inflamatórios parecem ser mais pronunciados com
lasers nas faixas vermelha alta ou infravermelha. Lasers AsGa promovem a
cicatrização muscular na fase inflamatória ativa. O laser de HeNe aplicado
dois dias após a lesão em intervalos de 48 horas é mais eficaz na promoção da
cicatrização do que placebo, nos primeiros 21 dias.

Reflita

Quando aplicada a uma dosagem suficiente e adequada, a LBI traz ali ́vio
da dor e produz marcadores anti-inflamatórios que são significativamente
melhores do que os marcadores observados ao se utilizar o placebo.

Os lasers são utilizados para auxiliar na cicatrização de feridas superficiais, incluindo ulcerações da pele, incisões cirúrgicas e queimaduras. Em
razão de sua potência relativamente baixa, os lasers de HeNe são menos
efetivos na destruição de bactérias do que os lasers de fosfato de alumínio,
índio e gálio.
O processo de cicatrização é reforçado pela atividade fagocítica acelerada
e pela destruição seletiva de bactérias. Acredita-se que a absorção de fótons
cause um aumento da síntese de ATP, o que acelera o metabolismo celular
e estimula a liberação de radicais livres. A permeabilidade da membrana
celular é alterada e há um aumento na atividade de fibroblastos, linfócitos
e macrófagos. As circulações sanguínea e linfática são melhoradas na área
circundante de tratamento, promovendo o crescimento de tecido de granulação e o crescimento de novos capilares.
O aumento da proliferação fibroblástica tem sido associado à LBI; a
resposta parece ser específica ao tecido e ao comprimento de onda. Também
se acredita que a laserterapia aumente o conteúdo de colágeno e aumente a
resistência à tração de feridas em processo de cicatrização.
Os efeitos bactericidas do laser de baixa potência são reforçados pela
pré-aplicação de fotossensibilizantes. Essas substâncias, que não devem ser
confundidas com medicamentos fotossensibilizantes tais como a tetraciclina,
absorvem a luz que tenha uma frequência específica, aumentando a intensidade da saída do laser. O aumento da absorção a laser aumenta a permeabilidade da membrana celular e a produção de radicais livres e de oxigênio, o
que causa a morte celular seletiva.
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A LBI tem sido usada para diminuir as dores aguda e crônica. Os
mecanismos propostos de redução da dor incluem a alteração da velocidade
de condução nervosa ou a diminuição do espasmo muscular. Essas abordagens de controle da dor têm sido aumentadas com o uso de bloqueios simpáticos e medicação antidepressiva. O laser de baixa intensidade pode reduzir a
taxa e a velocidade dos impulsos nervosos sensoriais e assim contribuir para
a diminuição da dor.
As teorias sobre como o laser interrompe a condução do nervo sensorial incluem efeitos semelhantes aos observados durante a aplicação de frio,
porém sem as alterações térmicas. O laser de AsGaAl de baixa intensidade,
com um comprimento de onda de 830 nm e aplicado a 9,6 J/cm2,227, e o
laser de HeNe, com um comprimento de onda de 632,8 nm e aplicado a 19
mJ/cm2, reduziram a taxa de condução do nervo no local do tratamento e
distalmente. Esses efeitos tiveram um período de latência significativa após
o tratamento.

Assimile

Semelhante ao ultrassom terapêutico, muitos tratamentos LBI são
aplicados a uma dosagem muito inferior à esperada para evocar
respostas biológicas. A dosagem adequada é necessária para que se
produzam os efeitos fisiológicos desejados.

A redução da resistência da pele indica a presença de áreas hipersensíveis
locais, como pontos-gatilho e pontos de acupuntura. Laser de HeNe aplicado
a pontos-gatilho e a pontos de acupuntura cervicais correspondentes à dor
causada pela fibromialgia resultou no aumento da resistência da pele e na
diminuição da dor. O laser de AsGaAl, aplicado a 50 mW (dose total = 2 J)
por um minuto (dose total = 2 J) em cada articulação sensível, demonstrou
diminuição significativa da dor e melhora da função clínica após dez dias de
tratamento (cinco dias por semana durante duas semanas). A laserterapia
tem demonstrado ser capaz de reduzir a dor associada à neuralgia pós-herpética e de resolver neurapraxia. Outra possível explicação para a redução da
dor após o tratamento a laser é a liberação de opiáceos endógenos.

Saiba mais

Para você complementar ainda mais o seu conhecimento e se aprofundar
no tema que estamos estudando, propomos aqui um artigo para leitura,
reflexão e análise crítica. Com toda certeza a leitura desse artigo só vai
complementar ainda mais a sua formação.
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PELEGRINI, S.; VENANCIO, R. C.; LIEBANO, R. E. Efeitos local e sistêmico do
laser de baixa potência no limiar de dor por pressão em indivíduos saudáveis. Fisioterapia e Pesquisa, v. 19, n. 4, 2012.

Acredita-se que muitos dos mesmos efeitos biofísicos que auxiliam
na cicatrização dos tecidos moles melhoram a consolidação da fratura e a
remodelação óssea por meio de um efeito indireto. Esses efeitos, incluindo o
aumento da formação capilar, a deposição de cálcio, o aumento da formação
de calo e a redução de hematoma, podem estar associados ao efeito direto
ou indireto. Ao se chocar com os tecidos, os fótons podem criar ondas de
micropressão que afetam a consolidação óssea de um modo semelhante aos
estimuladores de crescimento ósseo ultrassônicos.
Indicação e contraindicação da laserterapia
As indicações da laserterapia são: feridas e úlceras cutâneas, epicondilite,
artrite reumatoide, osteoartrite, dor miofascial, dor pós-herpética, distúrbios temporomandibulares, tendinopatias, síndrome do túnel do carpo,
dor crônica, dor lombar, pontos-gatilhos, dor orofacial, dor trigeminal,
dor muscular, espondilite anquilosante, linfedema pós-mastectomia, fibromialgia, doença de De Quervain, dermatite, fascite plantar, dor abdominal
pós-cirurgia, cicatrizes, dor neurogênica, herpes simples, herpes zoster, pé
diabético, condromalacia patelar, episiotomias, fenômeno de Raynaud.
As contraindicações são: aplicação sobre o olho, sobre uma lesão maligna,
sobre a área abdominal pélvica gestante, sobre uma área hemorrágica, sobre a
glândula tireoide e em pacientes epiléticos.
Aplicação da laserterapia
A configuração, a aplicação e a dosagem são específicas do dispositivo.
Deve-se consultar o manual de instrução para os procedimentos de aplicação exatos. Os dados a seguir são fornecidos como uma visão geral e não
devem substituir o treinamento formal no dispositivo que está sendo usado.
A maioria dos aparelhos dispõe de protocolos pré-programados baseados no
problema clínico a ser tratado. A terapia com laser deve ser administrada
em um espaço que evite a exposição involuntária à saída do laser por outras
pessoas na instalação. Deve-se seguir os seguintes passos:
•

Temporizador: seleciona a duração do tratamento. Em alguns aparelhos, a função do temporizador pode ser ignorada ao se selecionar o
interruptor MANUAL.
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•

Frequência: para a emissão pulsada, ajusta a frequência ou a duração,
ou as duas características, dos pulsos de laser. Não confundir esse
parâmetro com a frequência de saída do laser. O comprimento de
onda é a melhor descrição da energia sendo administrada.

•

Fonte: seleciona o tipo de laser, tipicamente As-GaAl, AsGa ou HeNe.

•

Potência: ajusta a saída, em watts. A quantidade total de energia é
igual à potência de saída multiplicada pela duração do tratamento
(joules = potência × duração). A saída total por unidade de área é
medida em joules por centímetro quadrado (J/cm2).

Com relação ao paciente:
1.

Deve-se assegurar que o paciente esteja livre de quaisquer contraindicações para a aplicação da LBI.

2.

Caso seja aplicável ao tipo de laser sendo utilizado, o paciente e o
clínico devem utilizar óculos de proteção.

3.

Limpar a área a ser tratada com água e sabão ou com algodão umedecido em álcool. Deixar a área secar completamente antes de iniciar
o tratamento.

4.

A crioterapia pode ser administrada antes da LBI. Acredita-se que o
fluxo sanguíneo e a perfusão tecidual reduzidos aumentem a profundidade de penetração do laser e diminua os efeitos inflamatórios do
tratamento. O aquecimento da área antes da aplicação aumenta o
fluxo de sangue, diminuindo assim a profundidade de penetração e
aumentando os efeitos inflamatórios.

5.

Deve-se determinar a técnica de aplicação a ser utilizada:
•

Técnica de ponto: o laser é aplicado a pontos predeterminados
durante um período suficiente para fornecer a quantidade
apropriada de energia.

•

Técnica de grade: é utilizada para áreas maiores. Uma grade
imaginária com pontos espaçados em 1 cm é colocada sobre a
área de tratamento. O laser é então aplicado a cada ponto.

•

Técnica de exploração ou varredura: esse método de aplicação do laser se assemelha à aplicação tradicional dos Estados
Unidos. A caneta laser é movida lentamente sobre os tecidos-alvo até que a dose de tratamento desejada seja atingida. Esse
método de aplicação pode diminuir a transmissão de energia.
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6.

Ao se tratar uma articulação, posicioná-la na posição aberta (geralmente em flexão) dentro do conforto do paciente.

Aplicação:
1.

Deve-se determinar a DOSAGEM de tratamento em J/cm2.

2.

Selecionar a DURAÇÃO do tratamento (segundos). Se o gerador
utiliza um tratamento orientado pela dose, a saída (J/cm2) vai mudar
em resposta às alterações na duração do tratamento.

3.

Selecionar o modo de saída. Caso seja selecionado o modo pulsado,
utilizar o controle FREQUÊNCIA para selecionar o número de
pulsos. Frequências de pulso baixas (de 1 a 20 pps) são empregadas
para promover a cicatrização tecidual; a dor é tratada com uma
frequência superior a 20 pps.

4.

Observar a dosagem com base
na duração do tratamento,
na frequência e no ciclo de
trabalho empregados. Caso a
dosagem esteja fora da faixa
dos parâmetros de tratamento
desejados, fazer os ajustes
necessários.

5.

Segurar o aplicador de modo
que a energia laser atinja a pele
em um ângulo de 90 graus.

6.

Pressionar o botão INICIAR.
Caso o cabeçote do laser
requeira carregamento, um
temporizador de contagem
regressiva indicará o momento
em que o tratamento realmente
tiver início.

7.

A menos que contraindicado, o
aplicador deve permanecer em
contato com a pele do paciente
ao longo de todo o tratamento.

Exemplificando

Figura 3.3 | Protetor ocular para laser (A)
e o uso durante o tratamento pelo paciente e pelo fisioterapeuta (B)

Fonte: Bélanger (2012, p.199).

No caso de você estar tratando um paciente com alguma condição
de pele que não possa receber o contato da caneta do laser, você
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pode realizar a aplicação normalmente, porém SEM CONTATO com a
região a ser tratada, mantendo alguns milímetros de distância entre
a caneta e a pele.

Sem medo de errar
Bem, agora que você conhece os conceitos de recursos termoterápicos
apresentados nesta seção, já é capaz de analisar a situação-problema que
envolve o fisioterapeuta Juarez.
Ele atua em uma clínica de fisioterapia que oferece como recurso principal
de tratamento fisioterapêutico os recursos terapêuticos manuais e os recursos
bioelétricos, térmicos e mecânicos. Juarez se depara com o seguinte caso clínico:
Augusto, de 29 anos, sofreu acidente motociclístico do tipo colisão.
Recebeu os primeiros socorros no local do acidente e, após a radiografia, foi
constatado que o paciente fraturou a porção superior da tíbia à direita. Ele
chega à clínica após quatro meses, sem ter realizado fisioterapia, e durante
a avaliação Juarez constata que o paciente apresenta diminuição da flexão
do joelho direito (perda de 10°), postura antálgica em semiflexão (postura
assumida frente à dor), cicatriz de coloração esbranquiçada e aderida em
região anterolateral de joelho direito, que se encontra com aderência profunda
à palpação, e dor de intensidade 9 do tipo agulhada. Não há quaisquer sinais
inflamatórios. Quando questionado sobre sua queixa principal, relata: “tenho
a sensação de que o meu joelho está completamente rígido (duro)”. O paciente
deambula com muleta canadense unilateral com dificuldade.
Juarez traça os objetivos e as condutas de tratamento, e uma dessas
condutas é a utilização da cinesioterapia e da terapia manual. Ele sabe
que, para atender adequadamente Augusto com os recursos bioelétricos,
térmicos e mecânicos, é fundamental conhecer e dominar esses assuntos.
Juarez tem mais um desafio clínico à sua frente e é muito importante realizar
o atendimento com excelência, para que Augusto retome sua autonomia e
independência.
Você consegue ajudar Juarez a relembrar os conceitos e efeitos da laserterapia, bem como sua indicação e contraindicação? Vamos responder
atentamente!
O termo LASER é o acrônimo de Light Amplification by Stimulated
Emission of Radiation (amplificação da luz pela emissão estimulada de
radiação). Laser é o aparelho que produz tal luz. Os lasers com potências
de saída abaixo de 500 mW são denominados lasers de baixa intensidade
(LBI) e são usados para terapia. Aqueles com potências de saída acima de 500
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mW, por outro lado, são denominados lasers de alta intensidade (LAI) e são
usados para cirurgia.
Os lasers de hélio-neônio (HeNe) estimulam uma mistura de gases hélio e
neônio, produzindo luz com um comprimento de onda de 632,8 nm, dentro
da faixa de luz vermelha visível. A saída máxima do laser HeNe geralmente
é de 1 mW ou menos, e a energia pode penetrar de 0,8 a 15 mm. O efeito
indireto pode produzir alterações teciduais mais profundas que 15 mm. O
laser de arsenieto de gálio (AsGa) é produzido por um chip diodo semicondutor e libera uma onda de luz entre 904 e 910 nm. Esse comprimento de
onda coloca o laser de AsGa dentro do espectro infravermelho. A energia
pode penetrar nos tecidos em até 2 cm. Lasers de AsGa podem produzir até
2 mW de saída, muitas vezes de forma pulsada, produzindo uma potência
média significativamente mais baixa do que os lasers de HeNe. Os lasers
de AsGa apresentam um sistema que aponta uma luz visível, que se acende
quando o laser está sendo emitido, para direcionar os efeitos do tratamento.
O laser de arsenieto de gálio e alumínio (AsGaAl) possui diodos múltiplos, com cada diodo produzindo até 30 mW de potência em um comprimento de onda de 830 nm.
Os efeitos do laser são: efeito fotomecânico ou fotoquímico, cuja resposta
se baseia na primeira lei da fotobiologia, que pontua que, para que a luz afete
o tecido, ela deve ser absorvida por receptores específicos.
Nos tecidos humanos, os fotorreceptores primários (cromóforos) incluem
hemoglobina, COX, mioglobina e flavoproteínas. A energia dos fótons
absorvidos afeta a mitocôndria, o que estimula a produção de trifosfato de
adenosina (ATP). A energia produzida pelo ATP altera a atividade em nível
molecular, incluindo a estimulação de curto prazo da cadeia de transporte
de elétrons, a estimulação da cadeia respiratória mitocondrial, o aumento
da síntese de ATP e uma redução no pH intracelular e na produção de COX.
Acredita-se que essas ações afetem o tecido gerador da dor, como áreas de
espasmo muscular, ao restaurar as propriedades normais do tecido muscular
por meio do aumento da formação de ATP e de um aumento na atividade
enzimática.
A laserterapia pode produzir respostas anti-inflamatórias ou pró-inflamatórias que afetam a cura. Os efeitos biofísicos dependem do tipo do
laser e da potência aplicada. Os efeitos anti-inflamatórios parecem ser mais
pronunciados com lasers nas faixas vermelha alta ou infravermelha. Lasers
AsGa promovem a cicatrização muscular na fase inflamatória ativa. O laser
de HeNe aplicado dois dias após a lesão em intervalos de 48 horas é mais
eficaz na promoção da cicatrização do que placebo, nos primeiros 21 dias.
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Os lasers são utilizados para auxiliar na cicatrização de feridas superficiais, incluindo ulcerações da pele, incisões cirúrgicas e queimaduras. Em
razão de sua potência relativamente baixa, os lasers de HeNe são menos
efetivos na destruição de bactérias do que os lasers de fosfato de alumínio,
índio e gálio.
O processo de cicatrização é reforçado pela atividade fagocítica acelerada
e pela destruição seletiva de bactérias. Acredita-se que a absorção de fótons
cause um aumento da síntese de ATP, o que acelera o metabolismo celular
e estimula a liberação de radicais livres. A permeabilidade da membrana
celular é alterada e há um aumento na atividade de fibroblastos, linfócitos
e macrófagos. As circulações sanguínea e linfática são melhoradas na área
circundante de tratamento, promovendo o crescimento de tecido de granulação e o crescimento de novos capilares.
O aumento da proliferação fibroblástica tem sido associado à LBI; a
resposta parece ser específica ao tecido e ao comprimento de onda. Também
se acredita que a laserterapia aumente o conteúdo de colágeno e aumente a
resistência à tração de feridas em processo de cicatrização.
A LBI tem sido usada para diminuir as dores aguda e crônica. Os
mecanismos propostos de redução da dor incluem a alteração da velocidade
de condução nervosa ou a diminuição do espasmo muscular. Essas abordagens de controle da dor têm sido aumentadas com o uso de bloqueios simpáticos e medicação antidepressiva. O laser de baixa intensidade pode reduzir a
taxa e a velocidade dos impulsos nervosos sensoriais e assim contribuir para
a diminuição da dor.
A laserterapia tem demonstrado ser capaz de reduzir a dor associada à
neuralgia pós-herpética e resolver neurapraxia. Outra possível explicação
para a redução da dor após o tratamento a laser é a liberação de opiáceos
endógenos.
Os efeitos biofísicos que auxiliam na cicatrização dos tecidos moles
melhoram a consolidação da fratura e a remodelação óssea por meio de um
efeito indireto. Esses efeitos, incluindo o aumento da formação capilar, a
deposição de cálcio, o aumento da formação de calo e a redução de hematoma,
podem estar associados ao efeito direto ou indireto.
As indicações da laserterapia são: feridas e úlceras cutâneas, epicondilite,
artrite reumatoide, osteoartrite, dor miofascial, dor pós-herpética, distúrbios temporomandibulares, tendinopatias, síndrome do túnel do carpo,
dor crônica, dor lombar, pontos-gatilhos, dor orofacial, dor trigeminal,
dor muscular, espondilite anquilosante, linfedema pós-mastectomia, fibromialgia, doença de De Quervain, dermatite, fascite plantar, dor abdominal
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pós-cirurgia, cicatrizes, dor neurogênica, herpes simples, herpes zoster, pé
diabético, condromalacia patelar, episiotomias, fenômeno de Raynaud.
As contraindicações são: aplicação sobre o olho, sobre uma lesão maligna,
sobre a área abdominal pélvica gestante, sobre uma área hemorrágica, sobre a
glândula tireoide e em pacientes epiléticos.

Avançando na prática

Tratamento de osteoartrite com laser?
Descrição da situação-problema
Um motorista de táxi de 60 anos de idade, diagnosticado com osteoartrite
cervical crônica, faz uma consulta sobre sua condição. Sua queixa principal é a
dor cervical intensa durante os movimentos da cabeça, em particular ao dirigir
seu carro por um período de tempo relativamente longo sem pausas para
descanso. Os exames físicos e radiográficos sugerem que a dor pode ser causada
por alterações osteoartríticas bilaterais que afetam as articulações facetárias
(articulações zigapofisárias) no nível de C3-C6. O exame físico também revela
uma perda de 20° de flexão e 10° de extensão. Há ainda uma perda de 15° de
rotação da cabeça para a direita e 25° para a esquerda. O paciente está em busca
de uma alternativa para seu coquetel atual de medicamentos analgésicos e
anti-inflamatórios, que, além de não darem o alívio adequado para a dor, estão
causando problemas gástricos. Alguns meses atrás, ele foi tratado com fisioterapia com o uso de TENS (sigla para transcutaneous electrical nerve stimulation, ou estimulação elétrica nervosa transcutânea, em português) por um
período de seis semanas, mas não obteve alívio satisfatório da dor. Também
tentou terapia com compressas quentes, que não ofereceram alívio duradouro
da dor. Não há indicação cirúrgica. As metas do paciente são reduzir o nível de
dor ao dirigir para trabalhar durante longas horas e melhorar a mobilidade de
sua cabeça. Você trataria esse paciente com laser (LBI)?
Resolução da situação-problema
Sim, esse paciente poderia ser tratado com laser, que vai fazer com que
a dor diminua por meio da modulação do processo inflamatório que está
afetando as articulações facetárias. Como os recursos terapêuticos bioelétricos, térmicos e mecânicos jamais devem ser usados isoladamente ou como
única intervenção, acrescenta-se um regime de fisioterapia que contemple a
utilização de cinesioterapia e terapia manual.
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Faça valer a pena

1.

A utilização da laserterapia deve ser feita com base em alguns fundamentos que
são importantes para que o fisioterapeuta tenha sucesso na prática clínica. Analise as
afirmativas a seguir, julgando-as como verdadeiras (V) ou falsas (F):
( ) O uso de luzes ou fótons com fins terapêuticos é conhecido como fototerapia. As
luzes comuns usadas para fototerapia encontram-se na banda de luz infravermelha visível e ultravioleta do espectro eletromagnético. Os aparelhos de laser
usados na reabilitação geram luzes dentro do espectro visível e infravermelho.
( ) Os lasers na banda infravermelha produzem feixes de luz que são invisíveis aos
olhos humanos. Os lasers com potências de saída abaixo de 500 mW são denominados lasers de baixa intensidade (LBI) e são usados para terapia. Aqueles com
potências de saída acima de 500 mW, por outro lado, são denominados lasers de
alta intensidade (LAI) e são usados para cirurgia.
( ) Os lasers de hélio-neônio (HeNe) estimulam uma mistura de gases hélio e neônio,
produzindo luz com um comprimento de onda de 632,8 nm, dentro da faixa de luz
vermelha visível. A saída máxima do laser HeNe geralmente é de 1 mW ou menos,
e a energia pode penetrar de 0,8 a 15 mm.
( ) O laser de arsenieto de gálio (AsGa) é produzido por um chip diodo semicondutor e libera uma onda de luz entre 800 e 830 nm. Esse comprimento de onda
coloca o laser de AsGa dentro do espectro infravermelho. A energia pode
penetrar nos tecidos em até 2 cm.
( ) Doses insuficientes de laser podem também estimular a resposta desejada;
porém doses demasiadamente intensas causarão danos nos tecidos ou dificultarão o processo de cicatrização.
Assinale a alternativa que contenha a sequência correta:
a) F-F-F-V-V.
b) V-F-V-F-V.
c) V-F-V-F-F.
d) V-V-V-F-F.
e) F-V-F-F-F.

2. A utilização da laserterapia promove importantes efeitos terapêuticos. Analise as
afirmativas a seguir, julgando-as como verdadeiras (V) ou falsas (F)

( ) Evidências recentes sugerem que os benefícios biofísicos da laserterapia estejam
mais relacionados ao efeito fotomecânico ou fotoquímico do que ao efeito fototérmico. Essa resposta baseia-se na primeira lei da fotobiologia, que pontua que, para
que a luz afete o tecido, ela deve ser absorvida por receptores específicos.
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( ) A laserterapia pode produzir respostas anti-inflamatórias ou pré-inflamatórias que afetam a cura. Os efeitos biofísicos dependem do tipo do laser e da
potência aplicada.
( ) No intervalo de aproximadamente 2,5 a 5 J, ocorre um efeito anti-inflamatório
e uma estimulação de fibroblastos. Na faixa de cerca de 7 até 14 J, os efeitos
anti-inflamatórios continuam, e a produção de fibroblastos é estimulada.
( ) Os efeitos anti-inflamatórios parecem ser mais pronunciados com lasers nas
faixas vermelha alta ou infravermelha.
( ) Os lasers AsGa promovem a cicatrização muscular na fase inflamatória ativa. O
laser de HeNe aplicado dois dias após a lesão em intervalos de 48 horas é mais
eficaz na promoção da cicatrização do que placebo, nos primeiros 21 dias.
Assinale a alternativa que contenha a sequência correta.
a) V-V-F-F-V.
b) V-F-F-V-V.
c) V-F-V-F-V.
d) F-V-F-V-F.
e) F-F-V-F-V.

3.

Com relação aos efeitos da laserterapia, há benéficios terapêuticos que são
excelentes para a aplicabilidade clínica.
Analise a frase a seguir e complete os espaços com as palavras corretas:
Nos tecidos humanos, os fotorreceptores primários (cromóforos) incluem hemoglobina, COX, mioglobina e flavoproteínas. A energia dos fótons absorvidos afeta o(a)
_________, o que _________ a produção de trifosfato de adenosina (ATP). A energia
produzida pelo ATP altera a atividade em nível molecular, incluindo a _________ de
curto prazo da cadeia de transporte de elétrons, a estimulação da cadeia respiratória
mitocondrial, o aumento da síntese de ATP e um(a) _________ no pH intracelular
e na produção de COX.
a) Mitocôndria; estimula; inibição; aumento.
b) Ribossomo; inibe; estimulação; redução.
c) Mitocôndria; estimula; estimulação; redução.
d) Ribossomo; inibe; inibição; aumento.
e) Mitocôndria; inibe; estimulação; aumento.
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Seção 3.2

Termoterapia: crioterapia
Diálogo aberto
Prezado aluno, nesta seção vamos abordar os conceitos e os efeitos da crioterapia, bem como sua indicação, contraindicação e aplicação. Esse conteúdo é
fundamental para embasar a aplicabilidade clínica dos recursos terapêuticos
térmicos, de acordo com a necessidade de cada paciente. A escolha dos recursos
terapêuticos bioelétricos/térmicos/mecânicos deve sempre ser realizada com
muita responsabilidade e após uma avaliação fisioterapêutica minuciosa e bem
embasada com relação aos objetivos e condutas terapêuticas.
Vamos relembrar a nossa situação-problema: Juarez, fisioterapeuta, atua
em uma clínica de fisioterapia que oferece como recurso principal de tratamento fisioterapêutico os recursos terapêuticos manuais e os recursos bioelétricos, térmicos e mecânicos. Ele se depara com o seguinte caso clínico:
Augusto, de 29 anos, sofreu acidente motociclístico do tipo colisão.
Recebeu os primeiros socorros no local do acidente e, após a radiografia, foi
constatado que ele fraturou a porção superior da tíbia à direita. O paciente
chega à clínica após quatro meses, sem ter realizado fisioterapia, e durante
a avaliação Juarez constata que Augusto apresenta diminuição da flexão
do joelho direito (perda de 10°), postura antálgica em semiflexão (postura
assumida frente à dor), cicatriz de coloração esbranquiçada e aderida em
região anterolateral de joelho direito, que se encontra com aderência profunda
à palpação, e dor de intensidade 9 do tipo agulhada. Não há quaisquer sinais
inflamatórios. Quando questionado sobre sua queixa principal, relata: “tenho
a sensação de que o meu joelho está completamente rígido (duro)”. O paciente
deambula com muleta canadense unilateral com dificuldade.
Juarez traça os objetivos e as condutas de tratamento, e uma dessas
condutas é a utilização da cinesioterapia e da terapia manual. Ele sabe que,
para atender adequadamente Augusto com os recursos bioelétricos, térmicos
e mecânicos, é fundamental conhecer e dominar os assuntos.
Juarez está com mais um desafio clínico à sua frente e sabe que é muito
importante realizar o atendimento com excelência, para que Augusto retome
sua autonomia e independência.
Em continuidade ao tratamento de Augusto, Juarez enxerga a necessidade do paciente e a oportunidade de realizar crioterapia. Reveja os efeitos
da crioterapia, sua indicação e contraindicação e responda: há a possibilidade
de aplicar a crioterapia nesse paciente?
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Não pode faltar
Conceitos e efeitos da crioterapia
O termo crioterapia deriva do grego cryos, que significa frio, e refere-se à
redução da temperatura dos tecidos moles com fins terapêuticos. Crioterapia
consiste na aplicação percutânea, ou de superfície, de crioagentes, resultando
na retirada de calor do corpo, causando uma redução na temperatura dos
tecidos moles.
Outra definição para crioterapia é a aplicação de recursos terapêuticos
frios cuja faixa de temperatura está entre 0 e 18 °C. O termo “frio” descreve
um estado de temperatura relativo caracterizado pela diminuição do
movimento molecular e ausência relativa de calor.
O “frio” não pode ser transferido porque a energia térmica sempre se
move de uma alta concentração de energia (“calor”) para uma concentração
mais baixa (“frio”). Quando um recurso terapêutico frio é colocado sobre a
pele, a transferência de calor ocorre da pele para o recurso frio, até que as
temperaturas se igualem.
Os efeitos da crioterapia estão relacionados à redução na velocidade
do metabolismo celular. O corpo reage à perda de calor com uma série de
respostas locais, que incluem vasoconstrição, diminuição da taxa metabólica,
diminuição da inflamação e diminuição da dor.
O frio, como agente terapêutico, é um tipo de energia eletromagnética.
Na crioterapia, o método mais comum de transferência de frio ao tecido é a
condução. O grau de resfriamento do tecido depende do meio de aplicação
do frio, da duração da exposição e da condutividade da área a ser resfriada.
Na maioria dos casos, quanto mais prolongada for a exposição ao frio, mais
profundo o resfriamento. Sob 3,5 ºC, o músculo pode ter a sua temperatura
reduzida bem profundamente – em até 4 cm. O resfriamento depende do
tipo de tecido. Por exemplo, tecidos com alto teor de água, como o músculo,
são excelentes condutores de frio, ao passo que a gordura tem baixa condutividade. Por causa dessa característica da gordura, ela age como um isolante.
O tecido previamente resfriado leva mais tempo para voltar à temperatura
normal do que o tecido submetido ao aquecimento.

Assimile

Uma quantidade maior de tecido adiposo reduz a profundidade efetiva da
diminuição de temperatura. A duração do tratamento deve ser aumentada conforme a quantidade de tecido adiposo aumenta.
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Quando se aplica frio à pele por 20 minutos ou menos, sob temperatura
de 10 ºC ou menos, ocorre vasoconstrição das arteríolas e vênulas na área.
Essa vasoconstrição é causada, em parte, pela ação reflexa dos músculos lisos.
Se o frio for aplicado por 20 a 30 minutos, vai ocorrer um período intermitente de vasodilatação por 4 a 6 minutos. A resposta de cada causa envolve
um leve aumento da temperatura e não vasodilatação. Essa resposta é observada principalmente em extremidades.
O frio, durante esse período, também provoca aumento da viscosidade do
sangue. A maior parte dos danos causados às células após o trauma é resultado do comprometimento da circulação, que reduz a quantidade de oxigênio
fornecida às células na área da lesão.
O uso imediato de gelo após a lesão diminui a extensão da lesão isquêmica
às células da periferia da lesão primária, reduzindo a sua taxa metabólica.
Essa desaceleração resulta em menores danos aos tecidos e, portanto, diminui
o tempo de reabilitação.
Uma vez que o frio reduz a taxa metabólica e produz vasoconstrição,
ocorre menos edema na resposta inflamatória aguda. O frio não reduz o
edema já presente na área. O resfriamento dos tecidos pode diminuir diretamente a defesa muscular, desacelerando o metabolismo na área e, portanto,
diminuindo os produtos residuais (catabólicos) possivelmente acumulados –
esses produtos atuam como irritantes do músculo e causam espasmos.
O frio diminui a excitabilidade das terminações nervosas livres, assim como
a excitabilidade dos nervos periféricos. A analgesia é causada pela elevação do
limiar do nervo. A resposta da fibra nervosa ao frio depende principalmente
da presença de mielinização e do diâmetro da fibra. Mais sensíveis ao frio, por
exemplo, são as fibras gama mielinizadas eferentes dos feixes musculares. Em
seguida, mais sensíveis ao frio são os nervos motores alfa. Menos sensíveis ao
frio são as fibras de dor não mielinizadas e os nervos simpáticos.
Durante a aplicação do frio, o paciente experimenta uma progressão
de sensações – frio, queimação, dor e, no final, entorpecimento (FQDE). A
Figura 3.4 indica a resposta externa sequencial à aplicação do frio.
Figura 3.4 | Resposta da pele ao frio
Estágio

Resposta

Tempo estimado após
a iniciação

1

Senseção de frio

0-3 min

2

Queimação e dor leve

2-7 min

3

Relativo entorpecimento
cutâneo

5-12 min

Fonte: Prentice (2012, p. 322).
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A velocidade de condução nervosa diminuída e os efeitos neurofisiológicos que resultam em diminuição do espasmo muscular também afetam a
habilidade muscular do membro. A diminuição da velocidade de condução
nervosa, a diminuição da sensibilidade dos fusos musculares e o aumento
da viscosidade dos líquidos levam à diminuição da habilidade de realizar
movimentos musculares rápidos e obter força máxima.
O tempo necessário para o ciclo de contração e relaxamento muscular
diminui, aumentando o tempo para que o músculo desenvolva sua tensão
máxima. Esses efeitos prejudiciais são anulados se for acrescentado um
período de aquecimento antes do exercício.
Em geral, o frio é mais penetrante do que o calor. Quando o músculo é
resfriado além da camada de gordura subcutânea, os efeitos do frio duram
mais do que os efeitos do calor, pois a gordura age como um isolante contra
o reaquecimento. O principal problema é penetrar a camada adiposa inicialmente, para que ocorra o resfriamento do músculo. Em indivíduos com
menos de 1,25 cm de gordura subcutânea, as temperaturas musculares praticamente não caem após 10 minutos.
Figura 3.5 | Variáveis fisiológicas da crioterapia
Variável

Resposta à terapia

Defesa muscular

Diminui

Percepção da dor

Diminui

Fluxo sanguíneo

Diminui por até 10 min

Taxa metabólica

Diminui

Elasticidade do colágeno

Diminui

Rigidez articular

Aumenta

Permeabilidade capilar

Aumenta

Edema

Controverso

Fonte: Prentice (2012, p. 322).

Outra qualidade singular do resfriamento é a capacidade de diminuir
a fadiga muscular e aumentar e manter a contração muscular. Atribui-se
essa capacidade à diminuição da taxa metabólica local e da temperatura do
tecido. Embora sejam incomuns, reações adversas à aplicação terapêutica do
frio às vezes podem acontecer e são denominadas “reações adversas ao frio”.
O efeito subsequente e secundário é a vasodilatação induzida pelo frio
(VIF), uma resposta ao resfriamento do tecido, que, em certas circunstâncias
(resfriamento intenso) e para alguns órgãos ou áreas específicas do corpo
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(como mãos e pés, leito das unhas, cotovelo, lábios, bochechas, orelhas e
nariz), pode prevenir a ocorrência de danos tissulares induzidos pelo frio.
A vasodilatação induzida pelo frio é uma resposta complexa que pode estar
relacionada com a temperatura corporal central.
No caso dos danos teciduais, denominamos de dano tissular. O dano
tissular primário refere-se aos danos celulares (morte das células) causados
por lesão ou doença, encontrados no local da ferida. Há um consenso no
campo da crioterapia de que o efeito terapêutico fundamental causado por
essa vasoconstrição reflexa potente é a diminuição do metabolismo celular,
que por sua vez diminui o dano tissular secundário.
Dano tissular secundário refere-se aos danos celulares causados às células
não lesionadas (ou saudáveis) que estão dentro ou na periferia da ferida.
Como esses tecidos moles têm uma janela de tempo muito limitada
durante a qual podem sobreviver à isquemia (falta de sangue) e hipóxia de
oxigênio, o período entre a lesão inicial e a primeira aplicação de crioterapia
é crítico. Há um consenso de que, quando aplicada o mais cedo possível
após a lesão, isto é, dentro das primeiras 24 a 48 horas, a crioterapia oferece
maior contribuição ao reparo dos tecidos, por limitar a extensão do dano
tissular secundário. Em outras palavras, quando o metabolismo das células
não lesionadas dentro da ferida e das células saudáveis ou normais em torno
da ferida é diminuído, sua dependência por oxigênio é reduzida, o que
possibilita suportar melhor o período temporário de hipóxia causado pelo
fluxo sanguíneo comprometido no local do trauma ou do órgão afetado.
Essa minimização dos danos secundários reduz a quantidade de proteínas
livres nos arredores da ferida, o que por sua vez reduz a formação de edema
(inchaço), que é o acúmulo de líquidos dentro dos espaços intersticiais.
A crioterapia diminui a espasticidade, ou tônus muscular, por meio da
redução da atividade do sistema de neurônios motores gama, que é regulado
pela atividade dos fusos musculares e dos órgãos tendinosos de Golgi.
Na figura a seguir há uma representação dos efeitos da aplicação do frio. As
alterações na velocidade de condução nervosa dos nervos sensoriais cutâneos
e dos receptores articulares interrompem a transmissão e a percepção da dor e
podem afetar a propriocepção (a habilidade de determinar a posição da articulação e a velocidade do movimento), o equilíbrio, a agilidade e/ou o senso de
posição articular. Esses déficits podem durar até 5 a 10 minutos após a aplicação.
O frio aplicado à articulação e ao músculo ao redor parece interromper
o senso de posição articular durante e logo após o resfriamento, embora os
músculos fibulares pareçam ser menos afetados. A resposta proprioceptiva
da articulação pode depender do tipo de lesão que está sendo tratada.
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Figura 3.6 | Representação esquemática dos efeitos da aplicação do frio
Aplicação de frio

Ativação dos
receptores
de frio

Mecanismos de controle
descendente da dor

Diminuição da temperatura tecidual

Liberação de
encefalina

Diminuição do metabolismo celular

Aumento da
viscosidade dos
líquidos corpóreos

Fechamento da
comporta espinal

Diminuição da
necessidade
de oxigênio

Redução da
resposta celular

Bomba Na+/K
mais lenta

Diminuição
da lesão
secundária

Diminuição
da inflamação

Diminuição da
velocidade de
condução nervosa

Limitação
do âmbito
do trauma

Aumento
do limiar de
despolarização

Diminuição do
fluxo sanguíneo
Redução da dor
Redução da
formação de
edema

Diminuição
do espasmo
muscular

Fonte: Starkey (2017, p.109).

Reflita

O fisioterapeuta deve ter cuidado ao fazer um paciente participar de
atividades dinâmicas após a crioterapia? Deve-se permitir um peri ́odo
adequado de reaquecimento antes que o paciente se engaje em exerci ́cios proprioceptivos intensivos? Reflita!

Indicação e contraindicação da crioterapia
As indicações da crioterapia são: lesão ou inflamação aguda, dor aguda,
crônica ou pós-cirúrgica, prevenção de formação de edema, antes ou durante
os exercícios de reabilitação, espasticidade que acompanha distúrbios do
sistema nervoso central, espasmo muscular agudo e crônico e neuralgia.
As contraindicações da crioterapia são: insuficiência circulatória,
trombose venosa profunda, hipersensibilidade ao frio/urticária pelo frio,
falta de sensibilidade na pele, diabetes avançado, feridas crônicas, feridas
abertas sem curativo, doença vascular periférica, fenômeno de Raynaud
(uma condição que causa vasoespamos das artérias digitais com duração de
minutos ou horas), lúpus ou outras condições em que as crioglobulinas estão
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presentes (podendo resultar na agregação de proteínas séricas), a crioglobulinemia, hemoglobinemia e isquemia do miocárdio induzida pelo frio
(quando áreas extensas são tratadas).
As principais precauções são: aplicação sobre o seio carotídeo, sobre
áreas de infecção e perto dos olhos. Evitar tratar áreas extensas em pessoas
com envolvimento cardíaco, envolvimento respiratório e hipertensão arterial
sistêmica.
Aplicação da crioterapia
São usados múltiplos métodos para aplicar terapeuticamente a crioterapia. Embora os efeitos fisiológicos sejam similares dentro de cada classificação, cada técnica tem seus benefícios e limitações próprias. O estágio da
lesão, a profundidade dos tecidos-alvo, a uniformidade da área de superfície
sendo tratada e os resultados esperados pelo paciente se somam na escolha
do método de aplicação. Em muitos casos, mais de uma técnica pode ser
apropriada. Os diferentes recursos fisioterapêuticos apresentados não
requerem a prescrição ou a orientação de um médico. Contudo, a responsabilidade profissional estabelece que os fisioterapeutas devem estar cientes
dos padrões de prática profissional. A crioterapia é um recurso muito utilizado em diversas áreas de especialidades da fisioterapia, tais como ortopedia,
neurologia e desportiva.

Saiba mais

Para você complementar ainda mais o seu conhecimento e se aprofundar
no tema que estamos estudando, propomos aqui um artigo para leitura,
reflexão e análise crítica. Com toda certeza a leitura desse artigo só vai
complementar ainda mais a sua formação.
CORREIA, A. C. S. et al. Crioterapia e cinesioterapia no membro
superior espástico no acidente vascular cerebral. Revista Fisioterapia e
Movimento, Curitiba, v. 23, n. 4, 2010.

As compressas frias são aplicadas por meio de uma destas quatro técnicas:
1.

Bolsas plásticas cheias de gelo em cubos, triturado ou em flocos.

2.

Bolsas frias de gel reutilizáveis.

3.

Aparelhos para terapia de compressão a frio.

4.

Bolsas frias químicas (ou “instantâneas”).
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Figura 3.7 | Compressas frias

Fonte: Starkey (2017, p. 136).

As bolsas de gelo (bolsas frias) são o recurso terapêutico mais usado no
tratamento de lesões agudas. Elas são fáceis, eficientes e seguras de usar,
requerendo apenas bolsas plásticas e gelo triturado, em flocos ou em cubos.
O gelo triturado é preferível, pois permite que a bolsa se molde melhor à
parte do corpo.
As bolsas frias reutilizáveis contêm um gel que consiste em sílica, água e
uma forma de anticongelante, selados dentro de uma bolsa plástica menor.
Embora representem um método conveniente de aplicação de frio nos estabelecimentos clínicos, a eficácia das bolsas frias reutilizáveis diminui quando
elas são armazenadas dentro de uma caixa térmica por longos períodos.
Os aparelhos para terapia de compressão a frio combinam a compressão
externa constante e a aplicação de frio. Mangas individuais para compressão
a frio contornam áreas específicas do corpo (por exemplo, tornozelo, joelho e
ombro). As mangas são cheias de água gelada e proporcionam até 40 mmHg
de compressão circunferencial (alguns aparelhos permitem que a pressão
seja ajustada), o que previne a formação de edema; pode reduzi-lo, caso já
tenha se instalado; mantém a saturação de oxigênio dos tecidos profundos; e
aumenta a profundidade efetiva da penetração do frio.

Exemplificando

No caso de você estar tratando algum paciente que necessite de crioterapia, avalie o caso clínico para escolher o melhor método de aplicabilidade, levando em consideração os seus recursos disponíveis, a área de
localização e o tamanho do local da lesão. Pensar nesses itens facilita a
aplicabilidade da crioterapia.

As bolsas frias instantâneas contêm dois agentes químicos separados entre
si por uma barreira plástica. Ao romper o selo, as substâncias se misturam.
O frio é produzido por uma reação química endotérmica que absorve calor
dos tecidos.
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Figura 3.8 | Massagem com gelo

Outra modalidade de aplicação da
crioterapia é a massagem com gelo. A
massagem com gelo é usada para aplicar
tratamentos frios em áreas pequenas e de
formato regular. É mais eficaz nos casos
que envolvem espasmo muscular, contusões e outras lesões pequenas, limitadas a
uma área bem localizada, e para produzir
dormência em áreas relativamente
pequenas da pele. O paciente pode ser
capaz de aplicar o autotratamento, seja
Fonte: Prentice (2012, p. 323).
na clínica ou como parte do programa de
tratamento domiciliar. Quando apropriado, esse método de aplicação de frio é
conveniente, prático e eficiente em termos de tempo de tratamento com frio.
A imersão em gelo ou água gelada também pode ser realizada.
Dependendo da parte do corpo que ficará imersa, pode ser usada uma
grande variedade de recipientes ou bacias. Em alguns casos, pode-se usar um
pequeno turbilhão. A água e o gelo picado são misturados para se alcançar a
temperatura de 10 °C a 15 °C.
Figura 3.9 | Imersão em gelo

Fonte: Starkey (2017, p. 141).

O spray gelado é outra forma
de crioterapia, e a forma mais
popular é o fluorometano, uma
substância não inflamável e atóxica.
Sob pressão em uma embalagem de
aerossol, emite um jato fino quando
se aperta a bomba de pressão. A
principal vantagem do spray gelado
é a capacidade de reduzir a defesa
muscular e aumentar a amplitude
de movimento. Esse tratamento
também é importante em caso de
dor miofascial e pontos de gatilho.

Saiba mais

Para você complementar ainda mais o seu conhecimento e se aprofundar
no tema que estamos estudando, propomos aqui um artigo para leitura,
reflexão e análise crítica. Com toda certeza a leitura deste artigo só tem
a complementar ainda mais a sua formação.
MATHEUS, J. P. C. et al. Análise biomecânica dos efeitos da crioterapia no
tratamento da lesão muscular aguda. Revista Brasileira de Medicina do
Esporte, Niterói, v. 14, n. 4, 2008.
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Sem medo de errar
Bem, agora que você conhece os conceitos de recursos termoterápicos
apresentados nesta seção, já é capaz de analisar a situação-problema que
envolve o fisioterapeuta Juarez.
Ele atua em uma clínica de fisioterapia que oferece como recurso principal
de tratamento fisioterapêutico os recursos terapêuticos manuais e os
recursos bioelétricos, térmicos e mecânicos. Juarez se depara com o seguinte
caso clínico:
Augusto, de 29 anos, sofreu acidente motociclístico do tipo colisão.
Recebeu os primeiros socorros no local do acidente e, após a radiografia, foi
constatado que o paciente fraturou a porção superior da tíbia à direita. Ele
chega à clínica após quatro meses, sem ter realizado fisioterapia, e durante
a avaliação Juarez constata que o paciente apresenta diminuição da flexão
do joelho direito (perda de 10°), postura antálgica em semiflexão (postura
assumida frente à dor), cicatriz de coloração esbranquiçada e aderida em
região anterolateral de joelho direito, que se encontra com aderência profunda
à palpação, e dor de intensidade 9 do tipo agulhada. Não há quaisquer sinais
inflamatórios. Quando questionado sobre sua queixa principal, relata: “tenho
a sensação que o meu joelho está completamente rígido (duro)”. O paciente
deambula com muleta canadense unilateral com dificuldade.
Juarez traça os objetivos e as condutas de tratamento, e uma dessas
condutas é a utilização da cinesioterapia e da terapia manual. Ele sabe que,
para atender adequadamente Augusto com os recursos bioelétricos, térmicos
e mecânicos, é fundamental conhecer e dominar esses assuntos.
Juarez tem mais um desafio clínico à sua frente e é muito importante
realizar o atendimento com excelência, para que Augusto retome sua
autonomia e independência.
Em continuidade ao tratamento de Augusto, Juarez enxerga a necessidade do paciente e a oportunidade de realizar crioterapia. Reveja os efeitos
da crioterapia, sua indicação e contraindicação e responda: há a possibilidade
de aplicar a crioterapia nesse paciente?
Sim, a crioterapia pode ser aplicada a esse caso clínico por alguns
motivos. Como o paciente apresenta dor de intensidade 9, o gelo poderia ser
aplicado para gerar analgesia, uma vez que o frio diminui a excitabilidade
das terminações nervosas livres, assim como a excitabilidade dos nervos
periféricos. A analgesia é causada pela elevação do limiar do nervo. Com a
diminuição da dor, seria possível o paciente realizar a cinesioterapia de forma
mais agradável e satisfatória, assim como o manuseio da cicatriz por meio da
massagem cicatricial.
124 U3
- / Recursos termoterápicos II

Avançando na prática

Aplicação ou não de crioterapia?
Descrição da situação-problema
Um jogador de futebol universitário de 20 anos de idade que sofreu uma
entorse moderada do tornozelo direito há cerca de 45 minutos é encaminhado para tratamento imediato. O exame físico revela todos os sinais inflamatórios de uma lesão traumática aguda de tecidos moles. Não há evidência
de fratura óssea ou ruptura ligamentar. O paciente queixa-se de dor em
repouso e, em particular, durante a mobilização do tornozelo. Ele tem dificuldade para apoiar o peso e caminhar. Está claudicando. Esse atleta é novo no
time e nunca foi atendido. Perguntas adicionais feitas pelo médico do time
de futebol não revelam elementos adicionais consistentes com urticária pelo
frio. Você se pergunta se ele pode ser alérgico ao frio. A meta dele é voltar a
jogar o mais breve possível. Você aplicaria crioterapia nesse paciente?
Resolução da situação-problema
Primeiro, a patologia é aguda, e os efeitos do resfriamento dos tecidos
moles em torno do local da lesão são necessários para minimizar o dano
secundário aos tecidos, o que por sua vez facilitará a cicatrização. Em segundo
lugar a crioterapia pode beneficiar as entorses de tornozelo. Espera-se que
a crioterapia, por ser aplicada dentro de duas horas após a lesão, regule a
resposta inflamatória da cicatrização por meio da redução no metabolismo
tissular, minimizando desse modo o dano secundário aos tecidos, assim
como os sinais e os sintomas cardinais da inflamação. E que tais efeitos
promovam a cicatrização por possibilitarem rapidamente a mobilidade do
tornozelo. Assim, a crioterapia seria benéfica ao paciente.

Faça valer a pena

1.

A utilização da crioterapia deve ser feita com base em alguns fundamentos que
são importantes para que o fisioterapeuta tenha sucesso na prática clínica. Analise as
afirmativas a seguir, julgando-as como verdadeiras (V) ou falsas (F).
Assinale a alternativa que contenha a sequência correta:
( ) Crioterapia é a aplicação de recursos terapêuticos frios cuja faixa de temperatura
está entre 0 e 22°C.
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( ) O termo “frio” descreve um estado de temperatura relativo caracterizado pela
diminuição do movimento molecular e pela ausência relativa de calor.
( ) Os efeitos da crioterapia estão relacionados à redução na velocidade do metabolismo celular. O corpo responde à perda de calor com uma série de respostas
locais, que incluem vasoconstrição, diminuição da taxa metabólica, diminuição
da inflamação e diminuição da dor.
( ) Na crioterapia, o método mais comum de transferência de frio ao tecido é
a convecção.
( ) O grau de resfriamento do tecido depende do meio de aplicação do frio, da
duração da exposição e da condutividade da área a ser resfriada. Na maioria
dos casos, quanto mais prolongada for a exposição ao frio, mais profundo é o
resfriamento.
a) V-V-V-V-F.
b) F-V-V-F-V.
c) F-V-F-V-F.
d) V-V-V-V-V.
e) V-F-V-F-F.

2. A utilização da crioterapia promove importantes efeitos terapêuticos. Analise as
afirmativas a seguir, julgando-as como verdadeiras (V) ou falsas (F).
Assinale a alternativa que contenha a sequência correta:
( ) O uso imediato de gelo após a lesão diminui a extensão da lesão isquêmica às
células da periferia da lesão primária, reduzindo a sua taxa metabólica. Essa
desaceleração resulta em menores danos aos tecidos e, portanto, diminui o
tempo de reabilitação.
( ) Uma vez que o frio reduz a taxa metabólica e produz vasoconstrição, ocorre
menos edema na resposta inflamatória aguda. O frio também reduz o edema já
presente na área.
( ) O resfriamento dos tecidos pode diminuir diretamente a defesa muscular,
desacelerando o metabolismo na área e, portanto, diminuindo os produtos
residuais (catabólicos) possivelmente acumulados – esses produtos atuam como
irritantes do músculo e causam espasmos.
( ) O frio diminui a excitabilidade das terminações nervosas livres, assim como a
excitabilidade dos nervos periféricos. A analgesia é causada pela elevação do
limiar do nervo.
( ) Durante a aplicação do frio, o paciente experimenta uma progressão de sensações – frio, dor, queimação e, no final, entorpecimento (FQDE).
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a) V-F-V-V- F.
b) V-F-F-F-V.
c) V-F-V-F-V.
d) F-V-F-V-F.
e) V-V-F-F-V.

3.

Com relação aos efeitos da crioterapia, há benéficios terapêuticos que são
excelentes para a aplicabilidade clínica.
Analise a frase a seguir e complete os espaços com as palavras corretas:
A crioterapia __________ a espasticidade, ou tônus muscular, por meio do(a)
__________ da atividade do sistema de neurônios motores __________, que é
regulado pela atividade dos fusos musculares e dos órgãos tendinosos de Golgi.
a) Diminui; aumento; alfa.
b) Aumenta; redução; gama.
c) Diminui; redução; gama.
d) Diminui; redução; alfa.
e) Aumenta; aumento; gama.

Seção 3.2 / Termoterapia: crioterapia - 127

Seção 3.3

Recursos crioterápicos
Diálogo aberto
Prezado aluno, como vimos no Convite ao estudo, teremos como base do
processo de ensino-aprendizagem desta seção os recursos crioterápicos na
fisioterapia, crioterapia na prevenção de lesões, crioterapia na reabilitação,
crioterapia no ganho de flexibilidade, crioterapia na massagem. Todos estes
conteúdos são fundamentais para embasar a aplicabilidade clínica dos recursos
terapêuticos térmicos de acordo com a necessidade de cada paciente. A escolha
dos recursos terapêuticos bioelétricos/térmicos/mecânicos deve sempre ser
realizada com muita responsabilidade e após uma avaliação fisioterapêutica
minuciosa e bem embasada com relação aos objetivos e condutas terapêuticas.
Juarez, fisioterapeuta, atua em uma clínica de fisioterapia cujos principais
recursos de tratamento fisioterapêutico são os recursos terapêuticos manuais e
os recursos bioelétricos, térmicos e mecânicos. Juarez se depara com o seguinte
caso clínico: Augusto, 29 anos, sofreu um acidente motociclístico do tipo
colisão. Recebeu os primeiros socorros no local do acidente e após a radiografia, constatou-se que o paciente fraturou a porção superior da tíbia direita.
O paciente chega à clínica após quatro meses sem realizar fisioterapia e durante
a avaliação, Juarez constata que o paciente apresenta diminuição da flexão do
joelho direito (10°), postura antálgica em semiflexão (postura assumida frente
à dor), cicatriz de coloração esbranquiçada e aderida em região anterolateral
do joelho direito, que se encontra com aderência profunda à palpação, dor de
intensidade 9 do tipo agulhada. Não há quaisquer sinais inflamatórios. Quando
questionado sobre sua queixa principal, o paciente relata: “tenho a sensação
de que o meu joelho está completamente rígido (duro)”. O paciente deambula
com muleta canadense unilateral, com dificuldade.
Juarez traça os objetivos e condutas de tratamento e uma dessas condutas é
a utilização da cinesioterapia e da terapia manual. Juarez sabe que para atender
adequadamente Augusto com os recursos bioelétricos, térmicos e mecânicos,
é fundamental conhecer e dominar esses assuntos. Ele tem mais um desafio
clínico à sua frente e é muito importante realizar o atendimento com excelência,
para que Augusto tenha autonomia e independência. O paciente relatou a
Juarez que a dor no joelho compromete muito suas atividades de vida diária
e atividades de vida profissional, e o fisioterapeuta acredita que seja tanto pela
imobilidade do paciente como pela dor e pelas posturas que o paciente adota.
No caso apresentado, os recursos crioterápicos poderiam ser aplicados de que
forma? Há alguma prevenção de possível futura lesão?
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Não pode faltar
Recursos crioterápicos na fisioterapia
Vamos abordar os recursos crioterápicos na fisioterapia para iniciar esta
seção. Denominamos os recursos crioterápicos também de crioagentes. A
escolha de um crioagente em detrimento de outro depende do tamanho e da
localização da patologia. São eles:
a)

Gelo e bolsa de gel: esses agentes, disponíveis em diferentes tamanhos
e formas, são reutilizáveis e relativamente baratos.

b) Bastão de gelo: esse agente, descartável e barato, é usado principalmente para o tratamento de áreas do corpo com lesões pequenas e
localizadas.
c)

Bolsas de gelo instantâneo e sprays: as bolsas de gelo instantâneo
(também conhecidas como bolsas químicas instantâneas) são relativamente mais caras e não reutilizáveis, sendo raramente adotadas.
Em geral, seu emprego se dá em situações de emergência, quando
nenhum dos crioagentes acima está disponível para aplicação
imediata. Os sprays também são um tanto caros e descartáveis,
usados para tratar pontos-gatilho e dor miofascial.

A bolsa de gelo é uma mistura de gelo triturado e água dentro de um
revestimento comercializado, bolsa plástica ou envoltório de tecido atoalhado
(bolsa feita sob medida). O bastão de gelo é água congelada dentro de um
invólucro plástico comercializado. A bolsa de gel é uma mistura comercial
de água e anticongelante que forma uma mistura em gel, envolta por uma
cobertura de vinil flexível. As bolsas de gel ficam sempre em estado semissólido, mesmo quando armazenadas em temperaturas abaixo do ponto de
congelamento. A bolsa de gelo instantâneo é uma mistura de duas substâncias químicas, cada uma dentro de uma bolsa separada (uma bolsa menor
dentro da outra) e ambas envoltas por uma cobertura plástica flexível.
Quando a bolsa química é espremida, a bolsa menor se rompe, permitindo
que seu conteúdo se misture com a outra substância química armazenada na
bolsa maior e produzindo uma reação de frio instantânea. Essas compressas
são vendidas com nomes comerciais de bolsas de gelo instantâneo e podem
ser usadas apenas uma vez, não sendo recomendadas a menos que não haja
outra opção disponível. Deve-se ter cuidado, pois essas bolsas podem causar
queimaduras químicas se o conteúdo vazar para a pele durante o tratamento.
Quando aos sprays, são um líquido refrigerante contido em um tubo
pressurizado e ativado manualmente por uma válvula. Esses sprays são
vendidos com nomes comerciais, tais como cloreto de etila e fluorometano.
Cuidado: o cloreto de etila é um líquido pressurizado altamente inflamável
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e explosivo, possivelmente tóxico para o ambiente e não pode ser inalado.
O fluorometano, em contraste, não é inflamável, nem explosivo e nem
tóxico, mas, por conter clorofluorcarbonetos, representa um risco para o
ambiente: a destruição da camada de ozônio. Esse spray não causa depleção
à camada de ozônio e pode ser usado em locais que restringem o uso de
componentes inflamáveis.
Figura: 3.10 | Crioagentes comuns: (a) bolsa de gelo, (B) bastões de gelo, (c) bolsa de gel, (d)
bolsa de gelo instantâneo, (e) spray refrigerante

Fonte: Bélanger (2012, p.122).

O aparelho de criocompressão controlada é a aplicação contínua e
controlada de água fria pressurizada, circulando em aplicadores especialmente elaborados ao redor das partes do corpo lesionadas. O dispositivo
contém três componentes básicos: um manguito, envolto na área lesionada;
um reservatório, que contém uma mistura de gelo e água; e um tubo flexível,
usado para troca de água entre o manguito e o reservatório. A elevação do
refrigerador acima da parte lesionada faz com que o manguito se encha e
seja pressurizado. A compressão é controlada pela gravidade e é proporcional à elevação do tubo. Por exemplo, se o tubo for posicionado 90 cm (30
polegadas) acima do manguito durante o tratamento, a compressão aplicada
será de cerca de 54 mmHg (2,5 cm ou 1 polegada = 1,8 mmHg). Esses crioagentes são vendidos com nomes comerciais tais como Cryo-Cuff e AutoChill.
Atenção: já que a água no manguito se aquece gradualmente com o tempo,
pelo calor extraído do corpo, ela precisa ser trocada ou expelida a cada duas
horas, aproximadamente, seja de modo manual ou automático (usando uma
bomba elétrica). O gelo do reservatório também precisa ser reposto a cada
seis horas, para manter a temperatura da água fria no manguito.
O aparelho de criotemperatura controlada é a aplicação de água fria com
uma temperatura constante e controlada, circulando em almofadas especialmente concebidas colocadas sobre áreas do corpo lesionadas. Esse aparelho
compreende quatro componentes básicos: uma almofada flexível, cheia de
água fria e aplicada sobre a área lesionada; um reservatório que guarda a
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mistura de gelo e água; um tubo flexível que une o reservatório à almofada;
e uma bomba elétrica submersa com um termômetro interno e válvula de
fluxo para controlar a temperatura dentro de uma faixa de 1,7 °C a 21 °C.
Esses aparelhos são vendidos com nomes comerciais tais como Polar Care
e Iceman Cold. Atenção: o gelo do reservatório precisa ser reposto a cada
10 horas, aproximadamente, para permitir que o dispositivo mantenha a
temperatura da água fria preestabelecida na almofada durante todo o tempo
de tratamento.
Figura 3.11 | Crioagentes comuns: (f) aparelho com controle de criocompressão, (g) aparelho
com controle de criotemperatura

Fonte: Bélanger (2012, p.122).

Crioterapia na prevenção de lesões
O tratamento imediato para prevenção de lesões denomina-se PRICE
(Pressure – Pressão; Rest – Repouso; Ice – Gelo; Compression – Compressão;
Elevation – Elevação) e contrapõe a resposta inicial do corpo à lesão,
incluindo o atendimento pós-cirúrgico. O repouso limita o âmbito da lesão
original ao prevenir trauma adicional. No trauma agudo, o “repouso” pode
ser a imobilização da parte do corpo, o uso de muletas ou outros métodos
para evitar uma agressão adicional aos tecidos lesionados. O gelo triturado é
a forma ideal de aplicação de frio durante o tratamento imediato, pois produz
uma diminuição de temperatura mais rápida e significativa quando comparada às outras formas de aplicação de frio, uma vez que se molda à parte do
corpo que está sendo tratada.
Durante o tratamento imediato, o propósito da aplicação de gelo é
diminuir o metabolismo celular, diminuindo assim a necessidade de oxigênio
na área lesionada. Esse efeito reduz a quantidade de lesão hipóxica secundária e a lesão enzimática secundária ao possibilitar que as células sobrevivam com a quantidade limitada de oxigênio que estão recebendo. Camadas
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mais espessas de tecido adiposo requerem um tratamento mais longo do
que os “tradicionais” 20 a 30 minutos para se obter o esfriamento desejado.
A aplicação de gelo também oferece benefícios secundários no tratamento
imediato de uma lesão ao reduzir a dor. Por causa dos outros fatores que
cercam a lesão (por exemplo, a gravidade da lesão ou o estado emocional do
paciente), os efeitos do gelo na limitação da dor não podem ser previstos de
modo acurado para cada caso.
Tem sido mostrado que a combinação de gelo, compressão e elevação diminui
o tempo perdido por causa da lesão musculoesquelética aguda. A compressão
diminui o gradiente de pressão entre os vasos sanguíneos e os tecidos. Isso
dificulta o vazamento adicional de líquido dos leitos capilares para os tecidos
intersticiais, ao mesmo tempo em que favorece o aumento da drenagem linfática.
As bandagens compressivas precisam ser aplicadas de modo a formar um
gradiente de pressão entre a extremidade distal da bandagem e a extremidade
proximal. O uso de uma bandagem elástica para segurar a bolsa de gelo na
parte do corpo produz uma redução significativa na temperatura do tecido
subcutâneo em comparação com a simples aplicação da bolsa de gelo sobre
a pele. Contudo, se a bandagem for colocada entre a bolsa e a pele, a quantidade de queda de temperatura será menor, pois a bandagem agirá como um
isolante. A combinação de gelo e compressão resulta em redução no metabolismo celular dentro dos tecidos profundos, ajudando a limitar o âmbito e a
gravidade da lesão secundária. Um benefício adicional do uso da bandagem
elástica é o aumento da propriocepção articular decorrente da estimulação
dos receptores aferentes na pele e no tecido subcutâneo superficial. Esse
efeito pode servir para proteger as articulações lesionadas ao ajudar o corpo
na percepção de posição articular. A bandagem compressiva também ajuda
a diminuir a dor ao estimular as terminações nervosas sensoriais e proprioceptivas que sobrepõem os estímulos nocivos.
A compressão e a elevação diminuem a pressão hidrostática vascular
dentro dos leitos capilares, reduzindo o fluxo dos capilares para o tecido. A
diferença nas pressões encoraja a absorção do edema pelo sistema linfático.
A força da gravidade que age sobre o membro elevado favorece os retornos
venoso e linfático. Esse efeito é maior quando o membro se encontra em 90°,
perpendicular ao solo; contudo, essa posição não é necessariamente prática.
O membro deve ser elevado o mais alto possível, mas ainda em uma posição
confortável. Implementos mecânicos, como uma maca com partes reguláveis, podem elevar de modo eficaz o membro inferior para um ângulo de 45°,
ponto no qual o efeito da gravidade é 71% o da posição vertical. Os efeitos
da elevação na redução do edema têm curta duração. O edema retorna aos
volumes pré-tratamento nos cinco minutos seguintes ao retorno do membro
à posição pendente.
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Assimile

A compressão externa usando uma bandagem elástica ou bandagem
plástica para segurar uma bolsa de gelo melhora o resfriamento da pele e
do tecido subcutâneo. Em condições agudas, o resfriamento, combinado
à compressão e à elevação, ajuda na prevenção do edema. Depois que o
edema já ocorreu, a compressão e a elevação ajudam na sua redução. A
aplicação de frio isoladamente tem pouco efeito na redução do edema.
Figura 3.12 | Técnica PRICE

Fonte: Starckey (2017, p. 120).

Crioterapia na reabilitação
Dentro da reabilitação, vamos abordar a utilização da criocinética. A
criocinética envolve o uso de terapia fria em conjunto com movimento (cryo
= “frio”; kinetic = “movimento”) e é usada para melhorar a Amplitude de
Movimento (ADM) por meio da eliminação ou da redução do elemento da
dor. A mobilização precoce, segura, indolor, ao longo da amplitude normal,
resulta em uma reação mais acentuada dos macrófagos, resolução mais
rápida do hematoma, aumento do crescimento vascular, regeneração mais
rápida do músculo e tecido cicatricial e aumento da força tensiva do músculo
cicatrizado. A criocinética pode ser iniciada nos casos em que o tecido mole
subjacente e o osso estão intactos e a dor está limitando a quantidade de
movimento funcional. Embora a criocinética seja útil para aumentar a ADM,
deve-se ter cuidado para prevenir o mascaramento da dor, que, de outro
modo, alertaria a pessoa contra dano tecidual adicional.
A criocinética consiste em uma combinação sistemática de três a cinco
aplicações de frio, cada aplicação seguida por uma sessão de exercícios
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graduados e progressivamente ativos envolvendo os músculos relacionados
ao local da lesão. Recomenda-se cerca de 20 minutos de duração para a
aplicação inicial e cinco minutos para cada uma das quatro aplicações subsequentes, com cada sessão de exercícios ativos durando cerca de três minutos.
Todos os exercícios devem ser ativos, ou seja, realizados inteiramente pelo
paciente, sem dor e com suavidade. O exercício tem de ser agressivamente
progressivo, ou seja, tem de avançar até níveis mais complexos e difíceis no
tempo mais rápido possível (lembre-se: sem dor).

Reflita

As mudanças na intensidade do exercício devem estar condicionadas
tanto à natureza do processo de cicatrização quanto a diferenças individuais na percepção da dor. No entanto, a progressão sempre deve ser
encorajada dentro do quadro desses fatores limitantes; o objetivo final é
que o paciente retome suas atividades esportivas normais. Reflita se há
diferenças entre o paciente atleta e o paciente sedentário.

Crioterapia no ganho de flexibilidade
Vamos abordar a crioterapia para o ganho de flexibilidade. Mas o que é
flexibilidade? Flexibilidade é a habilidade de uma pessoa realizar um determinado movimento em sua ADM normal ou fisiológica. Denomina-se crioalongamento o ganho de flexibilidade através da crioterapia. E o que é crioalongamento? Aplicações repetidas, interrompidas por sessões de exercícios
de alongamento voluntários ou passivos, dentro da sessão de tratamento.
Esse método consiste em uma combinação sistemática de duas a três
aplicações de frio, com cada aplicação seguida por uma sessão de exercícios
de alongamento, voluntários ou passivos, envolvendo os músculos relacionados ao local da lesão. A duração recomendada é de cerca de 20 minutos
para a aplicação inicial e cinco minutos para cada umas das próximas duas
aplicações, com cada sessão de exercícios de alongamento ativo ou passivo
durando cerca de três minutos. Já o frio intermitente com alongamento
envolve aplicações repetidas de frio friccionadas sobre a área lesionada,
seguidas imediatamente por uma série de exercícios de alongamento passivo
manual. É importante lembrar que, com essa aplicação, o alongamento é a
ação terapêutica, enquanto o frio é a distração. A duração das aplicações de
frio pode variar de 30 a 90 segundos, enquanto os exercícios de alongamento
passivo podem durar de um a dois minutos. O número de aplicações variará
de acordo com o estágio de recuperação e a gravidade da condição que está
sendo tratada.

134 U3
- / Recursos termoterápicos II

Saiba mais

Para complementar ainda mais o seu conhecimento e aprofundar o tema
que estamos estudando, propomos aqui um artigo para leitura, reflexão
e análise crítica. A leitura deste artigo irá complementar ainda mais a
sua formação:
BORBA, L. S.; FARIA, B. F. Efeitos da hipotermia e da hipertermia na
flexibilidade dos músculos posteriores da coxa. Anuário da Produção de
Iniciação Científica Discente, v. 12, n. 13, 2009.

Crioterapia na massagem
É a massagem contínua da superfície da pele que cobre a área lesionada. A duração recomendada para a aplicação varia entre 10 e 30 minutos.
Congela-se a água em um copo de espuma ou de papel encerado, formando
um cilindro de gelo. Remove-se a espuma na parte inferior, deixando apenas
uma camada em cima, de cerca de 2,55 cm. A espuma restante fornece uma
base para que o fisioterapeuta esportivo possa segurar o cilindro enquanto
faz a massagem. Outro método consiste em encher um copo de água, colocar
para congelar e, quando a água estiver quase congelada, inserir um abaixador
de língua, que servirá de cabo. Deve ser providenciada uma toalha para
absorver a água. A massagem com gelo é usada comumente sobre os tendões,
o ventre muscular, as bolsas ou os pontos de gatilho miofasciais.
Mas como é feita essa aplicação? A massagem com gelo é um método
crioterapêutico realizado em uma área corporal pequena. Ela pode ser
feita tanto pelo fisioterapeuta esportivo quanto pelo paciente. Segurando o
cilindro de gelo, o fisioterapeuta esportivo esfrega o gelo na pele do paciente,
sobrepondo círculos de 10 a 20 cm de área durante 5 a 10 minutos. O paciente
deve experimentar sensações de frio, queimação, dor e dormência. Quando
se alcança a analgesia, o paciente pode fazer um alongamento ou exercício.
Em um paciente com circulação normal, raramente ocorrem danos ao tecido
por causa da aplicação de gelo. A temperatura do tecido raramente fica
abaixo de 15 °C. No entanto, em caso de aplicação de massagem com gelo
superficialmente, se o indivíduo tiver de apresentar alguma reação adversa,
isso costuma acontecer logo no início do tratamento. O conforto do paciente
tem de ser considerado em todos os momentos.

Exemplificando

Uma dançarina tem tendinite no tendão do calcâneo. Para controlar
a dor e a inflamação presentes nessa condição, poderia ser utilizada a
criomassagem.
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Sem medo de errar
Agora que você já estudou os conceitos básicos dos Recursos
Termoterápicos II, é capaz de analisar e solucionar a situação-problema
apresentada no Diálogo aberto desta seção.
Juarez, fisioterapeuta, atua em uma clínica de fisioterapia cujos principais
recursos de tratamento fisioterapêutico são os recursos terapêuticos manuais e
os recursos bioelétricos, térmicos e mecânicos. Juarez se depara com o seguinte
caso clínico: Augusto, 29 anos, sofreu um acidente motociclístico do tipo
colisão. Recebeu os primeiros socorros no local do acidente e após a radiografia, constatou-se que o paciente fraturou a porção superior da tíbia direita.
O paciente chega à clínica após quatro meses sem realizar fisioterapia e durante
a avaliação, Juarez constata que o paciente apresenta diminuição da flexão do
joelho direito (10°), postura antálgica em semiflexão (postura assumida frente
à dor), cicatriz de coloração esbranquiçada e aderida em região anterolateral
do joelho direito, que se encontra com aderência profunda à palpação, dor de
intensidade 9 do tipo agulhada. Não há quaisquer sinais inflamatórios. Quando
questionado sobre sua queixa principal, o paciente relata: “tenho a sensação
de que o meu joelho está completamente rígido (duro)”. O paciente deambula
com muleta canadense unilateral, com dificuldade.
Juarez traça os objetivos e condutas de tratamento e uma dessas condutas
é a utilização da cinesioterapia e da terapia manual. Juarez sabe que para
atender adequadamente Augusto com os recursos bioelétricos, térmicos e
mecânicos, é fundamental conhecer e dominar esses assuntos. Ele tem mais
um desafio clínico à sua frente e é muito importante realizar o atendimento
com excelência, para que Augusto tenha autonomia e independência.
No caso apresentado, os recursos crioterápicos poderiam ser aplicados
de que forma? Há alguma prevenção de possível futura lesão? Levando-se
em conta o diagnóstico fisioterapêutico (diminuição da flexão do joelho
direito – 10°, postura antálgica em semiflexão – postura assumida frente à
dor, cicatriz de coloração esbranquiçada e aderida em região anterolateral do
joelho direito, que se encontra com aderência profunda à palpação, dor de
intensidade 9 do tipo agulhada), a crioterapia poderia ser aplicada de forma
estática, com as bolsas de gelo, por exemplo, ou poderia também ser utilizada
a criocinética. Assim, além dos efeitos terapêuticos do gelo seriam alcançados
também os efeitos dos exercícios, melhorando a condição clínica do paciente.
Na região da cicatriz, poderia ser aplicada a criomassagem para auxiliar a
diminuir a dor para que o fisioterapeuta possa realizar a terapia manual, a
fim de diminuir a aderência cicatricial. Com relação à pergunta: “Há alguma
prevenção de possível futura lesão?”, a resposta é não, pois trata-se de uma
caso não agudo, em que a utilização do PRICE não se faz necessária.
136 U3
- / Recursos termoterápicos II

Avançando na prática

Para este caso, devo utilizar a crioterapia?
Descrição da situação-problema
Um jogador de futebol amador de 27 anos de idade envolveu-se em uma
colisão com outro jogador durante a partida. A colisão causou a ruptura do
ligamento cruzado anterior (LCA) do seu joelho esquerdo. Ele é encaminhado para tratamento pós-operatório imediato após a reconstrução cirúrgica do LCA. O exame físico, feito horas após a cirurgia, revela todos os sinais
de uma reação inflamatória traumática causada tanto pela patologia (dano
tissular) quanto pelo procedimento cirúrgico. O edema de joelho é importante. O paciente está em repouso, completamente acordado no leito hospitalar e aguardando sua visita. O joelho está enfaixado com bandagens cirúrgicas. O cirurgião prescreveu o regime usual de medicamentos, que inclui
analgésicos e anti-inflamatórios. As metas do paciente são reduzir a dor, ao
mesmo tempo ingerindo o mínimo de comprimidos, e então retomar o apoio
de peso e caminhada livre no quarto o mais breve possível. Está ansioso para
receber alta hospitalar e ser tratado em uma clínica esportiva privada próxima
de sua casa. Suas metas posteriores são retornar, em algumas semanas, às
atividades normais em casa e ao trabalho como publicitário. A meta final
é ser capaz, um dia, de voltar a jogar futebol. Podemos aplicar crioterapia
nesse paciente?
Resolução da situação-problema
Primeiramente, a patologia (ruptura de LCA) e a ferida cirúrgica são
agudas e os efeitos do resfriamento dos tecidos moles em torno do local da
lesão e ferida cirúrgica são necessários para minimizar o dano tissular secundário, o que então facilitará a cicatrização. Espera-se que o crioagente, por ser
aplicado dentro de 24 a 48 horas pós-cirurgia, regule a resposta inflamatória
da cicatrização, reduzindo o metabolismo tissular e, desse modo, minimizando tanto o dano tissular secundário quanto os sinais e sintomas cardinais
da inflamação, como a dor e o edema. Espera-se que tais efeitos favoreçam a
cicatrização por promoverem rapidamente a mobilidade do joelho. Pode-se
aplicar a técnica PRICE. Um regime de movimentação passiva e ativa de
joelho no quarto do paciente também é usado. Como a patologia é aguda e
o edema importante, recomenda-se o aparelho com criotemperatura controlada, que pode aplicar crioterapia contínua (por horas) com uma temperatura predeterminada.
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Faça valer a pena

1.

A utilização da técnica PRICE se dá a partir de alguns fundamentos que são
importantes para que o fisioterapeuta tenha sucesso na prática clínica. Analise as
afirmativas a seguir, julgando-as como verdadeiras (V) ou falsas (F).

( ) O tratamento imediato para prevenção de lesões denomina-se PRICE (Pressure
– Pressão; Rest – Repouso; Ice – Gelo; Compression – Compressão; Elevation
– Elevação), contrapõe a resposta inicial do corpo à lesão, incluindo o atendimento pós-cirúrgico. O repouso limita o âmbito da lesão original ao prevenir
trauma adicional.
( ) O gelo triturado é a forma ideal de aplicação de frio durante o tratamento
imediato, pois produz uma diminuição de temperatura mais rápida e significativa quando comparada às outras formas de aplicação de frio, uma vez que se
molda à parte do corpo que está sendo tratada.
( ) Durante o tratamento imediato, o propósito da aplicação de gelo é diminuir
o metabolismo celular, diminuindo assim a necessidade de oxigênio na área
lesionada. Esse efeito reduz a quantidade de lesão hipóxica secundária e a lesão
enzimática secundária ao possibilitar que as células sobrevivam com a quantidade limitada de oxigênio que estão recebendo.
( ) A compressão diminui o gradiente de pressão entre os vasos sanguíneos e os
tecidos. Isso dificulta o vazamento adicional de líquido dos leitos capilares
para os tecidos intersticiais, ao mesmo tempo em que favorece o aumento da
drenagem linfática.
( ) As bandagens compressivas precisam ser aplicadas de modo a formar um
gradiente de pressão entre a extremidade distal da bandagem e a extremidade
proximal. O uso de uma bandagem elástica para segurar a bolsa de gelo na parte
do corpo produz uma redução significativa na temperatura do tecido subcutâneo
em comparação com a simples aplicação da bolsa de gelo sobre a pele.
Assinale a alternativa que contenha a sequência correta:
a) F; V; V; V; F.
b) V; V; V; V; V.
c) V; F; V; F; V.
d) V; V; V; V; F.
e) F; V; F; V; F.
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2. A utilização da criocinética promove importantes efeitos terapêuticos. Analise as
afirmativas a seguir, julgando-as como verdadeiras (V) ou falsas (F).

( ) A criocinética envolve o uso de terapia fria em conjunto com movimento
(cryo = “frio”; kinetic = “movimento”) e é usada para melhorar a Amplitude de
Movimento (ADM) por meio da eliminação ou da redução do elemento da dor.
( ) A mobilização precoce, segura, indolor, ao longo da amplitude normal, resulta
em uma reação mais acentuada dos macrófagos, resolução mais rápida do
hematoma, aumento do crescimento vascular, regeneração mais rápida do
músculo e tecido cicatricial e aumento da força tensiva do músculo cicatrizado.
( ) A criocinética pode ser iniciada nos casos em que o tecido mole subjacente e
o osso estão intactos e a dor não está limitando a quantidade de movimento
funcional.
( ) Embora a criocinética seja útil para aumentar a ADM, deve-se ter cuidado para
prevenir o mascaramento da dor, que, de outro modo, alertaria a pessoa contra
dano tecidual adicional.
( ) A criocinética consiste em uma combinação sistemática de quatro a cinco aplicações de frio, cada aplicação seguida por uma sessão de exercícios graduados e
progressivamente ativos envolvendo os músculos relacionados ao local da lesão.
Assinale a alternativa que contenha a sequência correta:
a) V; F; F; V; V.
b) V; V; V; V; F.
c) F; V; F; V; F.
d) V; V; F; V; F.
e) V; F; V; F; F.

3.

O crioalongamento e o frio intermitente são duas técnicas de crioterapia que
podem ser usadas na prática clínica. Analise as afirmativas a seguir, julgando-as como
verdadeiras (V) ou falsas (F).
( ) Crioalongamento é uma técnica na qual há aplicações repetidas, interrompidas
por sessões de exercícios de alongamento, somente voluntários, dentro da sessão
de tratamento.
( ) Esse método consiste em uma combinação sistemática de duas a três aplicações
de frio, com cada aplicação seguida por uma sessão de exercícios de alongamento voluntários ou passivos envolvendo os músculos relacionados ao local
da lesão.
( ) A duração recomendada é de cerca de 20 minutos para a aplicação inicial e
cinco minutos para cada umas das próximas duas aplicações, com cada sessão
de exercícios de alongamento ativo ou passivo durando cerca de três minutos.
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( ) O frio intermitente com alongamento são aplicações repetidas de frio friccionadas sobre a área lesionada, seguidas imediatamente por uma série de exercícios de alongamento passivo manual.
( ) No frio intermitente, o alongamento é a ação terapêutica, enquanto o frio é a
distração. A duração das aplicações de frio pode variar de 30 a 90 segundos,
enquanto os exercícios de alongamento passivo podem durar de três a cinco
minutos. O número de aplicações variará de acordo com o estágio de recuperação e a gravidade da condição que está sendo tratada.
Assinale a alternativa que contenha a sequência correta:
a) V; F; F; F; V.
b) V; F; V; F; V.
c) F; V; V; V; F.
d) V; V; F; F; V.
e) F; F; V; V; F.
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Unidade 4
Recursos mecanoterapêuticos
Convite ao estudo
Teremos nesta unidade os Recursos Mecanoterapêuticos, através do
conhecimento dos Conceitos da Mecanoterapia, Evolução da Mecanoterapia,
emprego da Mecanoterapia na Fisioterapia, Aparelhos mecanoterápicos,
precauções na mecanoterapia, Recursos Mecanoterapêuticos para MMSS,
para MMII, para Marcha, para equilíbrio, Recursos mecanoterapêuticos
facilitadores do movimento, Mecanoterapia: flexibilidade, Mecanoterapia:
fortalecimento muscular, Mecanoterapia: resistência muscular, para
aumentar a atividade funcional, mecanoterapia para o equilíbrio. Para
auxiliar no desenvolvimento das competências e atender aos objetivos
da unidade em questão, apresentaremos a seguir uma situação hipotética
que visa aproximar os conteúdos teóricos com a prática. Então vamos lá!
Finalmente você conclui parte da sua Graduação em Fisioterapia e chega ao
tão esperado Estágio Supervisionado. Você sabe que estudou e se dedicou
muito para que pudesse chegar até este momento onde vai poder colocar em
prática tudo o que aprendeu. Você está muito feliz com este momento, mas
também apreensivo(a), pois tratar os pacientes envolve além de muita responsabilidade, dedicação, estudo, muito comprometimento e olhar humanizado.
Surge então o seu primeiro Caso Clínico: “M. D., nascida em 25/11/1952, do
lar atualmente, apresenta como Diagnóstico Clínico Osteoartrose em coluna
vertebral e em joelhos, Fibromialgia, Síndrome do Impacto em ombro direito
e esporão de calcâneo esquerdo. A paciente tem como Queixa Principal: dor
generalizada em coluna vertebral, cefaleia, dor ao longo do nervo ciático, dor
em bordo medial das escápulas, dor em ombro direito e esquerdo, dor na 10º
costela, dor em toda região de paravertebrais e em pé esquerdo. Paciente relata
diminuição das dores e atribui isto à Fisioterapia, pois durante o período
que permanece sem tratamento (férias) suas dores pioram. Apresenta como
Exames Complementares: Ultrassonografia (tendão do músculo supraespinhoso aumentado) e Ressonância Nuclear Magnética (osteofitose marginal,
artrose interfacetária em L5-S1, protusão discal posterior e central T12-L1).
Em cada sessão desta unidade você acompanhará e resolverá situações-problema relacionadas à situação proposta e que serão resolvidas a partir
dos estudos dos conteúdos tratados em cada uma das seções. E então, você
está animado?

Seção 4.1

Mecanoterapia
Diálogo aberto
Prezado aluno, como vimos no Convite ao Estudo, teremos como base do
processo de ensino-aprendizagem desta seção o Conceito da Mecanoterapia,
Evolução da Mecanoterapia, emprego da Mecanoterapia na Fisioterapia,
Aparelhos mecanoterápicos, precauções na mecanoterapia. Todos estes
conteúdos são fundamentais para embasar a aplicabilidade clínica dos
Recursos mecanoterapêuticos de acordo com a necessidade de cada paciente.
A escolha dos Recursos mecânicos deve sempre ser realizada com muita
responsabilidade e após uma avaliação fisioterapêutica minuciosa e bem
embasada com relação aos objetivos e condutas terapêuticas. Finalmente
você conclui parte da sua Graduação em Fisioterapia e chega ao tão esperado
Estágio Supervisionado. Você sabe que estudou e se dedicou muito para que
pudesse chegar até este momento onde vai poder colocar em prática tudo
o que aprendeu. Você está muito feliz com este momento, mas também
apreensivo(a), pois tratar os pacientes envolve além de muita responsabilidade, dedicação, estudo, muito comprometimento e olhar humanizado.
Surge então o seu primeiro Caso Clínico: “M. D., nascida em 25/11/1952, do
lar atualmente, apresenta como Diagnóstico Clínico Osteoartrose em coluna
vertebral e em joelhos, Fibromialgia, Síndrome do Impacto em ombro direito
e esporão de calcâneo esquerdo. A paciente tem como Queixa Principal: dor
generalizada em coluna vertebral, cefaleia, dor ao longo do nervo ciático, dor
em bordo medial das escápulas, dor em ombro direito e esquerdo, dor na 10ª
costela, dor em toda região de paravertebrais e em pé esquerdo. Paciente relata
diminuição das dores e atribui isto à Fisioterapia, pois durante o período
que permanece sem tratamento (férias) suas dores pioram. Apresenta como
Exames Complementares: Ultrassonografia (tendão do músculo supraespinhoso aumentado) e Ressonância Nuclear Magnética (osteofitose marginal,
artrose interfacetária em L5-S1, protusão discal posterior e central T12-L1).”
Analisando este caso, você consegue imaginar o quanto precisa estudar para
atender a paciente de forma adequada e decide se reunir com seus colegas
de turma para que possa fazer um grupo de estudo sobre o caso. Frente ao
Diagnóstico Cinético-Funcional desta paciente, você empregaria no tratamento fisioterapêutico a Mecanoterapia? Para que você consiga responder
esses questionamentos sobre os Recursos Térmicos, os conteúdos pertinentes
a esse tema serão apresentados de forma contextualizada no item “Não pode
faltar”, logo adiante. Vamos em frente e ótimos estudos!
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Não pode faltar
Conceito da mecanoterapia
Mecanoterapia é a terapia realizada através de equipamentos/ aparelhos mecânicos com objetivo principal de recuperar a capacidade funcional
do paciente. Os aparelhos utilizados para realização da mecanoterapia são
denominados de aparelhos mecanoterapêuticos, podendo ou não gerar
resistência para a realização dos movimentos. Através da mecanoterapia é
possível viabilizar exercícios para membros superiores, membros inferiores,
marcha, equilíbrio, flexibilidade, fortalecimento muscular, resistência
muscular e atividades funcionais. É muito importante que o fisioterapeuta
conheça os princípios da Cinesioterapia, Cinesiologia, Anatomia e realize
adequadamente a avaliação fisioterapêutica para que a partir do Diagnóstico
Fisioterapêutico consiga traçar qual recurso mecanoterapêutico será utilizado em cada caso clínico.

Reflita

Você, futuro fisioterapeuta, consegue enxergar o quanto é importante
o conhecimentos das disciplinas básicas para então conseguir aplicar os
recursos terapêuticos? Reflita o quanto é importante para a sua atuação
como profissional!
Figura 4.1 | Exemplos de recursos mecanoterapêuticos

Fonte: Prentice (2012, p. 363).

Evolução da mecanoterapia
Um dos criadores da Mecanoterapia foi um médico ortopedista sueco
chamado Gustav Zander (1835-1920). Zander desenhou 27 máquinas. Em
Estocolmo, o Zander’s Institute tratava sobretudo de crianças e trabalhadores.
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Era já apoiado pelo Estado para ser acessível a pessoas sem possibilidades
financeiras. Os recursos mecanoterapêuticos tinham como objetivo corrigir
problemas congênitos ou originados por acidentes de trabalho. Zander era
seguidor da cura através do movimento. Para Zander, a chave para a saúde
era “progressive exertion” (esforço progressivo) e o crescimento sistemático
controlado dos músculos do corpo para aumentar a força. Os seus equipamentos serviram de inspiração às modernas máquinas de musculação.
Emprego da mecanoterapia na fisioterapia
A mecanoterapia na Fisioterapia pode ser empregada em diversas áreas,
tais como, ortopedia, desportiva, geriatria, neurologia, reumatologia, dentre
outras. Cada recurso mecanoterapêutico empregado visa recuperar uma
determinada disfunção e/ou déficit ou ainda manter e/ou garantir a saúde
física. Os recursos podem ser empregados para manutenção ou ganho de
amplitude de movimento, ganho de flexibilidade, força muscular, equilíbrio,
marcha, coordenação e funcionalidade. Dentre os recursos mecanoterapêuticos há os exercícios com resistência mecânica, que são aqueles em que
algum tipo de resistência é aplicado por meio de algum recurso mecanoterapêutico. Estes exercícios visam ganhar as habilidades musculares: força,
potência e resistência muscular. Há também os recursos mecanoterapêuticos
para facilitação do movimento, nos quais o paciente tem auxílio ou assistência para a realização de determinado movimento.

Exemplificando

Em um mesmo caso clínico, você, como fisioterapeuta, poderá utilizar
recursos mecanoterapêuticos diferentes, como por exemplo, um recurso
para possibilitar ganho de força muscular e outro recurso para treino de
marcha. Seja criativo em seus tratamentos!

Os recursos em mecanoterapia podem ser classificados em: móveis,
semimóveis e fixos. Os aparelhos móveis são aqueles que podem ser colocados
em qualquer local. Os semimóveis são aqueles que alguns aspectos móveis
mudam de lugar ou parte do dispositivo. Os fixos são aqueles aparelhos em
que não há alteração de sua configuração. Os aparelhos também podem ser
classificados em:
•

Aparelhos facilitadores.

•

Aparelhos que oferecem resistência ao movimento.

•

Aparelhos de tração.

•

Aparelhos de equilíbrio.
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•

Aparelhos de marcha.

Os aparelhos facilitadores são aqueles que ajudam na execução dos
movimentos e não oferecem resistência para a realização.
Figura 4.2 | Equipamentos de movimento passivo contínuo. (A) Tornozelo. (B) Joelho. (C) Ombro. (D) Pulso e mão

Fonte: Starckey (2017, p. 324).

Os aparelhos que oferecem resistência são aqueles que resistem à execução
dos movimentos ao mesmo tempo que oferecem um guia de movimentação.
Os aparelhos de tração são aqueles que tracionam os segmentos corporais, ou seja, afastam as superfícies articulares, decoaptando as articulações.
Figura 4.3 | Dispositivos de tração mecânica

Fonte: Starckey (2017, p. 338).

Os recursos para treino de marcha são aqueles que vão auxiliar os
pacientes a executarem a marcha nos mais diversos meios e próximos à realidade funcional.
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Figura 4.4 | Barras Paralelas

Fonte: iStock.

Os aparelhos de equilíbrio são aqueles que proporcionam a execução de
exercícios em que o paciente desafie o equilíbrio corporal para manutenção
de determinada postura.
Figura 4.5 | Aparelho de equilíbrio (propriocepção)

Fonte: https://goo.gl/AmEpam. Acesso em: 11 jan. 2019.

Aparelhos mecanoterápicos
Vamos agora elencar os aparelhos da Mecanoterapia. Vamos lá! Os recursos
de Mecanoterapia para membros inferiores são: bicicleta ergométrica, esteira,
mesa de quadríceps, tábua de quadríceps, exercitador de tornozelo, escada de
canto, rampa progressiva, tábua de alongamento, barras paralelas. Os recursos
para membros superiores são: roda de ombro, escada de dedos, rolo de punho,
bastão, digiflex. Os recursos para tronco, pescoço e cabeça são: tração mecânica
cervical, torácica e lombar. Os recursos diversos para várias aplicabilidades são:
espaldar, bola suíça, halteres, faixas elásticas, dinamômetro isocinético.
148- U4 / Recursos mecanoterapêuticos

Saiba mais

Para você complementar ainda mais o seu conhecimento e se aprofundar
no tema que estamos estudando, propomos aqui um artigo para leitura,
reflexão e análise crítica. Com toda certeza a leitura deste artigo só irá
complementar ainda mais a sua formação.
LIMA, A. T.; RIBEIRO, I. A.; COIMBRA, L. M. C.; SANTOS, M. R.; ANDRADE,
E. N. Mecanoterapia e fortalecimento muscular: um embasamento
seguro para um tratamento eficaz. Revista Sáude, v. 2, n. 2, 2006.

Precauções na mecanoterapia
Quando falamos em precauções em Mecanoterapia, é fundamental
abordarmos as cadeias cinéticas. O conceito da cadeia cinética foi primeiramente proposto nos anos 1970 e a princípio referido como o sistema de
ligação por engenheiros mecânicos. Nesse sistema de ligação, as articulações
fixas conectam uma série de sobreposições, segmentos rígidos. Se ambas as
extremidades desse sistema estão conectadas a uma estrutura imóvel, não
há movimento tanto da extremidade proximal como da extremidade distal.
Nesse sistema de ligação fechado, cada segmento corporal em movimento
recebe e transfere forças para os segmentos corporais adjacentes, e, assim,
afeta ou é afetado pelo movimento daqueles componentes. Entretanto,
quando o segmento distal em uma extremidade (isto é, o pé ou a mão)
encontra resistência ou está fixo, os padrões de recrutamento muscular e os
movimentos das articulações são diferentes do que quando o segmento distal
se move livremente. Assim, dois sistemas – um fechado e outro aberto –
foram propostos. Sempre que o pé ou a mão encontra resistência ou está fixo,
como é o caso em uma cadeia cinética fechada, o movimento dos segmentos
mais proximais ocorre em um padrão previsível. Se o pé ou a mão se move
livremente como em uma cadeia cinética aberta, os movimentos que ocorrem
em outros segmentos dentro da cadeia não são necessariamente previsíveis.
Para uma grande parte, o termo exercício em cadeia cinética fechada passou
a significar “exercício de sustentação de peso”. No entanto, embora todos
os exercícios de sustentação de peso envolvam alguns elementos de atividades em cadeia cinética fechada, nem todas as atividades em cadeia cinética
fechada são de sustentação de peso.
As ações musculares que ocorrem durante as atividades em cadeia
cinética aberta são geralmente invertidas no decorrer das atividades em
cadeia cinética fechada. No exercício em cadeia cinética aberta, a origem é
fixa e a contração muscular produz movimento na inserção. No exercício
em cadeia cinética fechada, a inserção é fixa e o músculo atua para mover a
origem. Embora isso possa ser importante no aspecto biomecânico, fisiologicamente o músculo pode alongar, encurtar ou permanecer com o mesmo
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comprimento, de modo que faz pouca diferença se a origem ou a inserção
está se movendo em termos de como o músculo se contrai. Exercícios em
cadeia cinética aberta e fechada oferecem vantagens e desvantagens distintas
no processo de reabilitação. A escolha de utilizar uma ou outra depende do
objetivo do tratamento desejado. Características dos exercícios em cadeia
cinética fechada incluem aumento das forças articulares compressivas,
aumento da congruência articular e, assim, da estabilidade, diminuição
da força de cisalhamento, diminuição das forças de aceleração, aumento
das forças de resistência, estimulação dos proprioceptores e estabilidade
dinâmica reforçada – todas essas estão associadas com a descarga de peso.
Características dos exercícios em cadeia cinética aberta incluem aumento
das forças de aceleração, diminuição das forças de resistência, aumento das
forças de tração e rotação, aumento da deformação dos mecanorreceptores
articulares e musculares, forças de aceleração concêntrica e de desaceleração
excêntrica e promoção da atividade funcional. Esses aspectos são típicos
de atividades sem descarga de peso. De uma perspectiva biomecânica,
foi sugerido que exercícios em cadeia cinética fechada são mais seguros e
produzem tensões e forças que são potencialmente menos ameaçadoras às
estruturas de recuperação do que exercícios em cadeia cinética aberta.

Assimile

Os exercícios em cadeia cinética fechada são mais seguros e produzem
tensões e forças que são potencialmente menos ameaçadoras às estruturas de recuperação do que exercícios em cadeia cinética aberta.

Sem medo de errar
Bem, agora que você já estudou os conceitos dos Recursos
Mecanoterapêuticos, é capaz de analisar a situação-problema apresentada
no diálogo aberto desta seção e ajudar os alunos a resolvê-la. Finalmente
você conclui parte da sua Graduação em Fisioterapia e chega ao tão esperado
Estágio Supervisionado. Você sabe que estudou e se dedicou muito para que
pudesse chegar até este momento onde vai poder colocar em prática tudo
o que aprendeu. Você está muito feliz com este momento, mas também
apreensivo(a), pois tratar os pacientes envolve além de muita responsabilidade, dedicação, estudo, muito comprometimento e olhar humanizado.
Surge então o seu primeiro Caso Clínico: “M. D., nascida em 25/11/1952, do
lar atualmente, apresenta como Diagnóstico Clínico Osteoartrose em coluna
vertebral e em joelhos, Fibromialgia, Síndrome do Impacto em ombro direito
e esporão de calcâneo esquerdo. A paciente tem como Queixa Principal: dor
generalizada em coluna vertebral, cefaleia, dor ao longo do nervo ciático, dor
em bordo medial das escápulas, dor em ombro direito e esquerdo, dor na
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10ª costela, dor em toda região de paravertebrais e em pé esquerdo. Paciente
relata diminuição das dores e atribui isto à Fisioterapia, pois durante o
período que permanece sem tratamento (férias) suas dores pioram. Apresenta
como Exames Complementares: Ultrassonografia (tendão do músculo
supraespinhoso aumentado) e Ressonância Nuclear Magnética (osteofitose marginal, artrose interfacetária em L5-S1, protusão discal posterior e
central T12-L1). Frente ao Diagnóstico Cinético-Funcional desta paciente,
você empregaria no tratamento fisioterapêutico a Mecanoterapia? Sim,
aplicaria a Mecanoterapia nesta paciente para que haja melhora do quadro
de dor generalizada e melhora da força muscular e resistência muscular geral,
assim como da funcionalidade para que a paciente mesmo que do lar, consiga
realizar as atividades funcionais de forma adequada.

Avançando na prática

Mecanoterapia nesta condição?
Descrição da situação-problema
Um paciente chega em seu consultório com um quadro de dor em região
cervical, tensão em musculatura flexora e extensora de pescoço com espasmos
na região e limitação de ADM para os movimentos cervicais. O paciente
refere que não sente queimação na região e que a dor está o impedindo de
realizar as atividades profissionais, pois é operador de call center. Você utilizaria qual recurso de mecanoterapia para alívio da dor deste paciente?
Resolução da situação-problema
Dentre os recursos existentes, poderia ser utilizada a tração mecânica
para que a região cervical fosse decoaptada e a musculatura envolvida fosse
relaxada através do mecanismo de tração.

Faça valer a pena

1. A utilização da Mecanoterapia é muito importante na prática clínica e se dá a
partir de alguns fundamentos que são importantes para que o fisioterapeuta tenha
sucesso.

Analise as afirmativas a seguir, julgando-as como verdadeiras (V) ou Falsas (F):
( ) Mecanoterapia é a terapia realizada através de equipamentos/ aparelhos mecânicos
com objetivo principal de recuperar a capacidade funcional do paciente.
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( ) Os aparelhos utilizados para realização da mecanoterapia são denominados de
aparelhos fisioterapêuticos, podendo ou não gerar resistência para a realização dos
movimentos.
( ) Através da mecanoterapia é possível viabilizar exercícios para membros superiores,
membros inferiores, marcha, equilíbrio, flexibilidade, fortalecimento muscular, resistência muscular e atividades funcionais.
( ) É muito importante que o fisioterapeuta conheça os princípios da Cinesioterapia,
Cinesiologia, Anatomia e realize adequadamente a avaliação fisioterapêutica para que
a partir do Diagnóstico Fisioterapêutico consiga traçar qual recurso mecanoterapêutico será utilizado em cada caso clínico.
( ) Um dos criadores da Mecanoterapia foi um médico ortopedista sueco chamado
Gustav Zander (1835-1920). Zander desenhou 27 máquinas. Em Estocolmo, o
Zander’s Institute tratava sobretudo de crianças e trabalhadores. Era já apoiado pelo
Estado para ser acessível a pessoas sem possibilidades financeiras.
Assinale a alternativa que contenha a sequência correta:
a) V-V-V-V-V
b) V-F-V-V-V
c) V-F-V-F-F
d) F-V-F-V-V
e) F-F-V-V-F

2. Os recursos mecanoterapêuticos são aplicados em várias situações clínicas.
Analise as afirmativas a seguir, julgando-as como verdadeiras (V) ou Falsas (F).
( ) A mecanoterapia na Fisioterapia pode ser empregada em diversas áreas, tais
como, ortopedia, desportiva, geriatria, neurologia, reumatologia, dentre outras. Cada
recurso mecanoterapêutico empregado visa recuperar uma determinada disfunção e/
ou déficit ou ainda manter e/ou garantir a saúde física.
( ) Os recursos podem ser empregados para manutenção ou ganho de amplitude de
movimento, ganho de flexibilidade, força muscular, equilíbrio, marcha, coordenação
e funcionalidade.
( ) Dentre os recursos mecanoterapêuticos há os exercícios com resistência mecânica,
que são aqueles em que algum tipo de resistência é aplicado por meio de algum
recurso mecanoterapêutico. Estes exercícios visam ganhar as habilidades musculares:
força, potência e resistência muscular.
( ) Os recursos em mecanoterapia podem ser classificados em: móveis, semifixos e
fixos.
( ) Os aparelhos também podem ser classificados em: aparelhos facilitadores, aparelhos que oferecem resistência ao movimento, aparelhos de tração, aparelhos de equilíbrio e aparelhos de marcha.
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Assinale a alternativa que contenha a sequência correta:
a) V-V-V-V-V
b) F-V-F-V-F
c) V-V-F-F-V
d) V-V-V-F-V
e) F-F-F-V-F

3. Com relação ao tema “Cadeia cinética”, analise as afirmativas a seguir, julgando-as
como verdadeiras (V) ou Falsas (F).

( ) Sempre que o pé ou a mão encontra resistência ou está fixo, como é o caso em uma
cadeia cinética fechada, o movimento dos segmentos mais proximais ocorre em um
padrão previsível. Se o pé ou a mão se move livremente como em uma cadeia cinética
aberta, os movimentos que ocorrem em outros segmentos dentro da cadeia não são
necessariamente previsíveis.
( ) Para uma grande parte, o termo exercício em cadeia cinética aberta passou a
significar “exercício de sustentação de peso”. No entanto, embora todos os exercícios
de sustentação de peso envolvam alguns elementos de atividades em cadeia cinética
aberta, nem todas as atividades em cadeia cinética aberta são de sustentação de peso.
( ) As ações musculares que ocorrem durante as atividades em cadeia cinética aberta
são geralmente invertidas no decorrer das atividades em cadeia cinética fechada. No
exercício em cadeia cinética aberta, a origem é fixa e a contração muscular produz
movimento na inserção.
( ) No exercício em cadeia cinética aberta, a inserção é fixa e o músculo atua para
mover a origem. Embora isso possa ser importante no aspecto biomecânico, fisiologicamente o músculo pode alongar, encurtar ou permanecer com o mesmo comprimento, de modo que faz pouca diferença se a origem ou a inserção está se movendo
em termos de como o músculo se contrai.
( ) Exercícios em cadeia cinética aberta e fechada oferecem vantagens e desvantagens
distintas no processo de reabilitação. A escolha de utilizar uma ou outra depende do
objetivo do tratamento desejado.
Assinale a alternativa que contenha a sequência correta:
a) V-F-F-V-V
b) F-V-F-V-F
c) V-F-V-F-V
d) V-V-F-F-V
e) F-F-V-V-F

Seção 4.1 / Mecanoterapia - 153

Seção 4.2

Recursos mecanoterapêuticos
Diálogo aberto
Prezado aluno, como vimos no Convite ao Estudo, teremos como
base do processo de ensino-aprendizagem desta seção os Recursos
Mecanoterapêuticos para MMSS, Recursos Mecanoterapêuticos para MMII,
Recursos Mecanoterapêuticos para Marcha, Recursos mecanoterapêuticos
para equilíbrio, Recursos mecanoterapêuticos facilitadores do movimento.
Todos estes conteúdos são fundamentais para embasar a aplicabilidade clínica
dos Recursos mecanoterapêuticos de acordo com a necessidade de cada
paciente. A escolha dos Recursos mecânicos deve sempre ser realizada com
muita responsabilidade e após uma avaliação fisioterapêutica minuciosa e
bem embasada com relação aos objetivos e condutas terapêuticas. Finalmente
você conclui parte da sua Graduação em Fisioterapia e chega ao tão esperado
Estágio Supervisionado. Você sabe que estudou e se dedicou muito para que
pudesse chegar até este momento onde vai poder colocar em prática tudo
o que aprendeu. Você está muito feliz com este momento mas, também
apreensivo (a), pois tratar os pacientes envolve além de muita responsabilidade, dedicação, estudo, muito comprometimento e olhar humanizado.
Surge então o seu primeiro Caso Clínico: “M. D., nascida em 25/11/1952, do
lar atualmente, apresenta como Diagnóstico Clínico Osteoartrose em coluna
vertebral e em joelhos, Fibromialgia, Síndrome do Impacto em ombro direito
e esporão de calcâneo esquerdo. A paciente tem como Queixa Principal: dor
generalizada em coluna vertebral, cefaleia, dor ao longo do nervo ciático, dor
em bordo medial das escápulas, dor em ombro direito e esquerdo, dor na 10º
costela, dor em toda região de paravertebrais e em pé esquerdo. Paciente relata
diminuição das dores e atribui isto à Fisioterapia, pois durante o período
que permanece sem tratamento (férias) suas dores pioram. Apresenta como
Exames Complementares: Ultrassonografia (tendão do músculo supraespinhoso aumentado) e Ressonância Nuclear Magnética (osteofitose marginal,
artrose interfacetária em L5-S1, protusão discal posterior e central T12-L1).”
Analisando este caso, você consegue imaginar o quanto precisa estudar para
atender a paciente de forma adequada e decide se reunir com seus colegas de
turma para que possam fazer um grupo de estudo sobre o caso. Você e seus
colegas de turma estão estudando e surgem questões importantes para serem
tratadas: Flexibilidade, fortalecimento e resistência muscular, como trabalhar
cada uma destas habilidades? Para que você consiga responder esses questionamentos sobre os Recursos Térmicos, os conteúdos pertinentes a esse tema

154- U4 / Recursos mecanoterapêuticos

serão apresentados de forma contextualizada no item “Não pode faltar”, logo
adiante. Vamos em frente e ótimos estudos.

Não pode faltar
Recursos mecanoterapêuticos para MMSS
Vamos iniciar abordando os Recursos Mecanoterapêuticos para MMSS.
Primeiramente vamos abordar a roda de ombro. A roda de ombro é indicada
quando o paciente apresenta déficits com relação à Amplitude de Movimento
(ADM) e pode ser utilizada principalmente para trabalhar os movimentos de
flexão, extensão, abdução e adução de ombro. A roda de ombro é montada
em uma base de madeira para fixação em parede e contém uma estrutura
cromada tubular, assim como ajuste de carga mecânica, ajuste de altura da
roda e raio de manopla ajustável. A roda de ombro também pode ser denominada de roda náutica.
Figura 4.6 | Roda de ombro

Fonte: iStock.

Outro Recurso Mecanoterapêutico para MMSS é a escada de dedos. A
escada de dedos oferece a possibilidade de ganho de ADM de ombro, principalmente para os movimentos de flexão e abdução de ombro, oferecendo um
feedback visual ao paciente para escalar com os dedos os degraus da escada.
Quando se deseja obter ganho de ADM de flexão de ombro o paciente deve se
posicionar de frente para a escada de dedos e quando se deseja obter abdução
de ombro, o paciente deve se colocar lateralmente, tomando o devido cuidado
com o plano de abdução de ombro para que não haja sobrecarga mecânica no
tendão do supraespinhal.
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Figura 4.7 | Roda de ombro

Fonte: iStock.

Outro recurso que existe na Fisioterapia é a mesa de Kanavel. Esta mesa
possui um rolo de punho, um exercitador de dedos e um prono-supinador.
Através da mesa de Kanavel é possível se trabalhar os movimentos dos dedos,
punho e de polegar, como abdução e oponência. Nesta mesa o paciente tem
feedback visual dos exercícios que está realizando e consegue também ficar
bem focado nas articulações que estão sendo trabalhadas.
Figura 4.8 | Mesa de Kanavel

Fonte: https://goo.gl/YvPfb1. Acesso em: 21 jan. 2019.
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Outro recurso fisioterapêutico é o bastão. O bastão pode ser utilizado
para se trabalhar as ADMs de MMSS, uma vez que quando um dos MMSS
estiver comprometido, o outro MS pode assistir o movimento. Podem ser
realizados exercícios na posição sentada, deitada e em pé. O bastão é como
um guia de movimento para o paciente realizar os exercícios para ganho de
ADM em ombro, cotovelo e punho. Os exercícios também podem ser realizados de frente ao espelho para que o feedback visual ofereça reforço positivo
ao paciente.
Figura 4.9 | Exemplo de exercício com Bastão

Fonte: Dutton (2010, p. 551).

Reflita

Você, futuro fisioterapeuta, consegue ver quantas possibilidades simples
com os recursos mecanoterapêuticos você tem à sua diposição? Reflita
sobre isso e o quanto é importante ter criatividade para a elaboração das
suas condutas fisioterapêuticas.

Recursos mecanoterapêuticos para MMII
Para os MMII, vamos iniciar pela bicicleta e esteira ergométrica. Ambos
os Recursos são utilizados para propiciar condicionamento cardiovascular,
melhora da capacidade cardiorrespiratória. Estes dois recursos são de baixo
impacto, sendo que a esteira ergométrica oferece maior impacto que a
bicicleta ergométrica.
Outro recurso de MMII é a mesa de quadríceps, também conhecida como
mesa de Bonet. Na mesa de quadríceps é possível se trabalhar com exercícios de flexão e extensão de joelhos. Para se trabalhar com os movimentos é
fundamental que o fisioterapeuta adapte a melhor carga para o caso clínico
do paciente. Mas podemos exemplificar que casos como rupturas ligamentares, pós-operatório de cirurgia de joelhos podem ser tratados na mesa
de quadríceps.
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Figura 4.10 | Mesa de quadríceps

Fonte: https://goo.gl/9rvrYt. Acesso em: 21 jan. 2019.

A tábua ou quadro de quadríceps é mais uma possibilidade de recurso
de MMII. A tábua de quadríceps proporciona apoio para a coxa do paciente
quando o mesmo realiza exercícios para ganho de mobilidade de joelho.
Através da tábua o joelho do paciente fica livre para que possa realizar os
exercícios, que podem ser livres de resistência (ativo) ou com resistência
(resistido) e até mesmo com assistência terapêutica. É um recurso muito
utilizado em pacientes hospitalizados.
Figura 4.11 | Tábua de Quadríceps

Fonte: https://goo.gl/zZgbma. Acesso em: 21 jan. 2019.

Exemplificando

Se o seu paciente estiver com um quadro de dor leve nos MMII, mas
é capaz de realizar contração ativa de quadríceps, você pode utilizar a
tábua de quadríceps para ajudar o paciente na realização dos exercícios
de flexão e extensão de joelhos.
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A tábua de alongamento de tríceps sural é um outro recurso de MMII e
com a finalidade de possibilitar exercícios de alongamento de MMII, principalmente do músculo tríceps sural. Quando o paciente estiver realizando
o alongamento com o joelho estendido, estará alongando o tríceps sural e
quando estiver com o joelho flexionado, estará alongando o músculo sóleo.
Figura 4.12 | Tábua de alongamento de tríceps sural

Fonte: https://goo.gl/Rg1ifJ. Acesso em: 21 jan. 2019.

Recursos mecanoterapêuticos para marcha
Como recursos mecanoterapêuticos para a marcha, vamos apresentar as
barras paralelas e a Escada e Rampa progressiva. As barras paralelas são utilizadas para o treino de marcha, coordenação e equilíbrio para os pacientes
que possuem déficit e/ou necessidade de adequação da marcha. O paciente
deambula com apoio adequado para os MMSS que podem ser ajustados de
acordo com a altura do paciente e o fisioterapeuta analisa e supervisiona toda
a deambulação oferecendo ajustes e comando verbal quando necessários ao
paciente. O paciente pode deambular nas barras paralelas com calçado ou
sem calçado.
Figura 4.13 | Barras paralelas

Fonte: iStock.
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A Escada e Rampa progressiva, também conhecida como Escada de
canto, também é utilizada para o treino de marcha, subir e descer escadas/
rampa, coordenação e equilíbrio para os pacientes que possuem déficit e/
ou necessidade de adequação da marcha. O paciente deambula com apoio
adequado para os MMSS e o fisioterapeuta analisa e supervisiona toda a
deambulação oferecendo ajustes e comando verbal quando necessários ao
paciente. O paciente pode deambular com calçado ou sem calçado.
Figura 4.14 | Escada e Rampa progressiva

Fonte: https://goo.gl/Rg1ifJ. Acesso em: 21 jan. 2019.

Recursos mecanoterapêuticos para equilíbrio
Antes de abordarmos os recursos para equilíbrio, vamos lembrar o que
é equilíbrio. Equilíbrio estático é quando o Centro de Gravidade (CG) é
mantido durante a bipedestação sobre uma base de suporte fixa (unilateral ou
bilateral), enquanto a superfície é mantida estável. O equilíbrio semidinâmico
envolve uma de duas atividades possíveis: a pessoa mantém seu CG sobre
uma base de suporte fixa enquanto fica sobre uma superfície em movimento
ou uma superfície instável; ou a pessoa transfere seu CG sobre uma base de
suporte fixa para amplitudes selecionadas e/ou direções dentro dos limites de
estabilidade enquanto permanece em pé em uma superfície estável. O equilíbrio dinâmico envolve a manutenção do CG dentro dos limites de estabilidade sobre uma base de suporte em movimento (pés), geralmente sobre
uma superfície estável. A base de suporte está sempre mudando sua posição,
forçando o CG a se ajustar a cada movimento. Vamos aos recursos mecanoterapêuticos então? Há o bosu que oferece uma superfície instável para a
realização de exercícios tanto como apoio unipodal, como de apoio bipodal.
Há a cama elástica, na qual é possível serem realizados exercícios em superfície instável, além de saltos.
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Assimile

Os exercícios de equilíbrio devem ser aplicados nos pacientes, mas
sempre com muita segurança e supervisão. Acidentes em terapia representam falta de competência do fisioterapia. Portanto muita atenção
sempre!
Figura 4.15 | Exemplos de exercícios no bosu e cama elástica

Fonte: Voigth (2014, p. 322).

Há a prancha de equilíbrio que oferece também instabilidade para a realização dos exercícios e o dynadisc que também oferece superfície instável.
Figura 4.16 | Exemplo de exercício na prancha de equilíbrio e no dynadisc

Fonte: Voigth (2014, p. 329).
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Saiba mais

Para você complementar ainda mais o seu conhecimento e se aprofundar
no tema que estamos estudando, propomos aqui um artigo para leitura,
reflexão e análise crítica. Com toda certeza a leitura deste artigo só irá
complementar ainda mais a sua formação.
SOARES, M. A.; SACHELLI, T. Efeitos da cinesioterapia no equilíbrio de
idosos. Revista Neurocienc., v. 16, n. 2, 2008.

Recursos mecanoterapêuticos facilitadores do movimento
Os recursos mecanoterapêuticos facilitadores são aqueles que ajudam na
execução dos movimentos e não oferecem resistência para a realização, ou
seja, são aparelhos que auxiliam/assistem o paciente. Podemos citar como
recursos facilitadores os equipamentos do movimento passivo contínuo, a
roda de ombro, rolo de punho, tábua de alongamento de tríceps e a mesa
de Kanavel.
Figura 4.17 | Equipamentos de movimento passivo contínuo

Fonte: Starckey (2017, p. 324).
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Sem medo de errar
Bem, agora que você já estudou os conceitos dos Recursos
Mecanoterapêuticos, é capaz de analisar a situação-problema apresentada
no diálogo aberto desta seção e ajudar os alunos a resolvê-la. Finalmente
você conclui parte da sua Graduação em Fisioterapia e chega ao tão esperado
Estágio Supervisionado. Você sabe que estudou e se dedicou muito para que
pudesse chegar até este momento onde vai poder colocar em prática tudo
o que aprendeu. Você está muito feliz com este momento mas, também
apreensivo (a), pois tratar os pacientes envolve além de muita responsabilidade, dedicação, estudo, muito comprometimento e olhar humanizado.
Surge então o seu primeiro Caso Clínico: “M. D., nascida em 25/11/1952, do
lar atualmente, apresenta como Diagnóstico Clínico Osteoartrose em coluna
vertebral e em joelhos, Fibromialgia, Síndrome do Impacto em ombro direito
e esporão de calcâneo esquerdo. A paciente tem como Queixa Principal: dor
generalizada em coluna vertebral, cefaleia, dor ao longo do nervo ciático, dor
em bordo medial das escápulas, dor em ombro direito e esquerdo, dor na
10ª costela, dor em toda região de paravertebrais e em pé esquerdo. Paciente
relata diminuição das dores e atribui isto à Fisioterapia, pois durante o
período que permanece sem tratamento (férias) suas dores pioram. Apresenta
como Exames Complementares: Ultrassonografia (tendão do músculo
supraespinhoso aumentado) e Ressonância Nuclear Magnética (osteofitose
marginal, artrose interfacetária em L5-S1, protusão discal posterior e central
T12-L1). Você e seus colegas de turma estão estudando e surgem questões
importantes para serem tratadas: flexibilidade, fortalecimento e resistência
muscular, como trabalhar cada uma destas habilidades? Para trabalhar cada
uma destas habilidades é fundamental que seja estabelecido o Diagnóstico
Fisioterapêutico, que sejam traçadas as condutas de tratamento. Para as
dores que a paciente apresenta em ombro e para melhorar a flexibilidade
pode ser usada a roda de ombro e a escada de dedos. Para alongar os MMII
da paciente pode ser utilizada a tábua de alongamento de tríceps sural. Para
se trabalhar a resistência muscular podem ser realizados treinamentos na
esteira e na bicicleta ergométrica, oferecendo menos impacto à coluna da
paciente. Para se trabalhar o fortalecimento podem ser utilizados exercícios na mesa de quadríceps . Enfim, com os recursos mecanoterapêuticos as
possibilidades são inúmeras e basta usar a criatividade.
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Avançando na prática

Dor patelo-femoral
Descrição da situação-problema
Uma adolescente de 16 anos, jogadora de vôlei competitivo, com uma
história de dor e edema intermitentes na face anterior do joelho direito, é
encaminhada à fisioterapia para avaliação e tratamento. Há seis semanas, ela
fez uma cirurgia de desbridamento de coxim gorduroso e tem comparecido
às sessões de fisioterapia desde então, em outra instituição ambulatorial.
Cada vez que ela retorna ao vôlei, a dor e o edema reaparecem. As atividades necessárias para a prática desse esporte incluem correr, fazer cortadas,
saltar e pivotar; todas essas atividades aumentam a dor. Durante os 2 anos
anteriores à cirurgia, a dor era na face medial do joelho. Entretanto, desde a
cirurgia, ela sente dor tanto na face medial como na face externa do joelho.
Nas últimas 4 semanas, tem sentido dor e edema semelhantes aos que tinha
antes da operação. Seja com o aumento da prática ou da frequência do jogo, a
dor no joelho anterior aumenta até 8, em uma escala visual analógica (EVA)
de dor que vai de 1 a 10. Após dois dias de repouso, a dor e o edema são
eliminados. Ela tem tentado múltiplos tratamentos (gelo, calor, compressão,
anti-inflamatórios não esteroides vendidos sem prescrição) que proporcionam alívio sintomático de curta duração e que são efetivos apenas se ela
não estiver jogando vôlei. Embora a paciente tenha feito fisioterapia formal
durante as últimas 6 semanas, realizando principalmente exercícios de fortalecimento do joelho, a dor e o edema não foram reduzidos efetivamente. Sua
meta é retornar à prática de vôlei livre de sintomas, agora que a temporada
de competições começou. Seu médico não fez qualquer restrição a sua atividade. Quais são as principais intervenções da fisioterapia neste caso?
Resolução da situação-problema
As intervenções de fisioterapia: educação do paciente quanto à anatomia
funcional e à mecanopatologia da lesão traumática; modalidades mecanoterapêuticas (tábua de quadríceps, tábua de alongamento de tríceps sural) e
terapia manual para diminuir a dor; exercícios de resistência para aumentar a
capacidade de resistência muscular central e aumentar a força dos músculos
da extremidade inferior em volta do quadril (esteira, bicicleta ergométrica);
programa de exercícios aeróbicos (esteira e bicicleta ergométrica); programa
de exercícios em casa com ênfase no fortalecimento da extremidade inferior
sintomática em posições que não possibilitem padrões compensatórios.
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Faça valer a pena

1. A utilização da Mecanoterapia é muito importante na prática clínica e se dá a
partir de alguns fundamentos que são importantes para que o fisioterapeuta tenha
sucesso. Qual dos equipamentos abaixo é considerado um recurso mecanoterapêutico facilitador do movimento?

Assinale a alternativa que contenha a resposta correta.
a) Bicicleta ergométrica
b) Prancha de equílibrio
c) Roda de Ombro
d) Dyna Disc
e) Barras paralelas

2.

Os recursos mecanoterapêuticos são aplicados em várias situações clínicas.
Analise as afirmativas a seguir, julgando-as como verdadeiras (V) ou Falsas (F).
( ) A escada de dedos oferece a possibilidade de ganho de ADM de ombro, principalmente para os movimentos de flexão e abdução de ombro, oferecendo um feedback
visual ao paciente para escalar com os dedos os degraus da escada.
( ) O bastão pode ser utilizado para se trabalhar as ADMs de MMSS, uma vez que
quando um dos MMSS estiver comprometido, o outro MS pode assistir o movimento.
Podem ser realizados exercícios somente na posição ortostática.
( ) Na mesa de quadríceps é possível se trabalhar com exercícios de flexão e extensão
de joelhos. Para se trabalhar com os movimentos é fundamental que o fisioterapeuta
adapte a melhor carga para o caso clínico do paciente. E podemos exemplificar que
casos como rupturas ligamentares e pós-operatório de cirurgia de joelhos podem ser
tratados na mesa de quadríceps.
( ) A tábua de quadríceps proporciona apoio para a coxa do paciente quando o mesmo
realiza exercícios para ganho de mobilidade de joelho. Através da tábua o joelho do
paciente fica livre para que possa realizar os exercícios, que podem ser livres de resistência (ativo) ou com resistência (resistido) e até mesmo com assistência terapêutica.
É um recurso somente utilizado em pacientes hospitalizados.
( ) A tábua de alongamento de tríceps sural é um outro recurso de MMII e com
a finalidade de possibilitar exercícios de alongamento de MMII, principalmente do
músculo tríceps sural. Quando o paciente estiver realizando o alongamento com o
joelho estendido, estará alongando o tríceps sural, e quando estiver com o joelho
flexionado, estará alongando o músculo sóleo.
Assinale a alternativa que contenha a sequência correta:
a) F-V-F-V-F
b) V-F-V-F-V
c) F-F-V-V-F
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d) V-V-V-V-V
e) F-F-V-F-V

3

. Para se trabalhar o equilíbrio podem ser utilizados os Recursos mecanoterapêuticos. Mas para isso é necessário saber o que é equilíbrio.
Complete os espaços vazios da frase: O equilíbrio ____________dinâmico envolve a
manutenção do CG dentro dos limites de ____________________ sobre uma base
de suporte em movimento (pés), geralmente sobre uma superfície ______________.
A base de suporte está sempre mudando sua posição, forçando o CG a se ajustar a
cada movimento.
a) Dinâmico – instabilidade - instável
b) Estático - instabilidade - instável
c) Estático - estabilidade - estável
d) Dinâmico - estabilidade - estável
e) Estática – estabilidade - instável.
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Seção 4.3

Aplicabilidade clínica da mecanoterapia
Diálogo aberto
Prezado aluno, como vimos no Convite ao Estudo, teremos como base
do processo de ensino-aprendizagem desta seção conhecer os Recursos
Mecanoterapêuticos para MMSS, Recursos Mecanoterapêuticos para MMII,
Recursos Mecanoterapêuticos para Marcha, Recursos mecanoterapêuticos
para equilíbrio, Recursos mecanoterapêuticos facilitadores do movimento.
Todos estes conteúdos são fundamentais para embasar a aplicabilidade
clínica dos Recursos mecanoterapêuticos de acordo com a necessidade de
cada paciente. A escolha dos Recursos mecânicos deve sempre ser realizada
com muita responsabilidade e após uma avaliação fisioterapêutica minuciosa
e bem embasada com relação aos objetivos e condutas terapêuticas.
Finalmente você conclui parte da sua Graduação em Fisioterapia e chega ao
tão esperado Estágio Supervisionado. Você sabe que estudou e se dedicou
muito para que pudesse chegar até este momento onde vai poder colocar em
prática tudo o que aprendeu. Você está muito feliz com este momento, mas
também apreensivo(a), pois tratar os pacientes envolve além de muita responsabilidade, dedicação, estudo, muito comprometimento e olhar humanizado.
Surge então o seu primeiro Caso Clínico: “M. D., nascida em 25/11/1952, do
lar atualmente, apresenta como Diagnóstico Clínico Osteoartrose em coluna
vertebral e em joelhos, Fibromialgia, Síndrome do Impacto em ombro direito
e esporão de calcâneo esquerdo. A paciente tem como Queixa Principal: dor
generalizada em coluna vertebral, cefaleia, dor ao longo do nervo ciático, dor
em bordo medial das escápulas, dor em ombro direito e esquerdo, dor na 10ª
costela, dor em toda região de paravertebrais e em pé esquerdo. Paciente relata
diminuição das dores e atribui isto à Fisioterapia, pois durante o período
que permanece sem tratamento (férias) suas dores pioram. Apresenta como
Exames Complementares: Ultrassonografia (tendão do músculo supraespinhoso aumentado) e Ressonância Nuclear Magnética (osteofitose marginal,
artrose interfacetária em L5-S1, protusão discal posterior e central T12-L1).”
Analisando este caso, você consegue imaginar o quanto precisa estudar para
atender a paciente de forma adequada e decide se reunir com seus colegas de
turma para que possa fazer um grupo de estudo sobre o caso. Para aumentar
as atividades funcionais desta paciente, quais precauções e aparelhos mecanoterápicos você aplicaria?
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Não pode faltar
Mecanoterapia para flexibilidade
Vamos definir flexibilidade? Vamos lá? Flexibilidade define-se como a
habilidade de mover uma articulação ou uma série de articulações na amplitude de movimento completa, irrestrita e indolor.
A flexibilidade depende de uma combinação de (1) amplitude de
movimento articular, que pode ser limitada pelo formato das superfícies
articuladoras e pelas estruturas capsulares e ligamentares que circundam a
articulação e (2) flexibilidade muscular, ou a capacidade da unidade musculotendínea de alongar-se.
A flexibilidade envolve a habilidade do sistema neuromuscular de permitir
o movimento eficiente de uma articulação ao longo de sua amplitude de
movimento. A flexibilidade pode ser discutida em relação ao movimento que
envolve apenas uma articulação, como ocorre nos joelhos, ou o movimento
que envolve uma série inteira de articulações, como as da coluna vertebral,
que precisam se mover juntas para permitir o encurvamento ou a rotação
suave do tronco. A falta de flexibilidade em uma articulação ou movimento
pode afetar a cadeia cinética inteira. Uma pessoa pode ter boa amplitude
de movimento nos tornozelos, joelhos, quadris, coluna vertebral e em uma
das articulações do ombro, mas pode faltar o movimento normal no outro
ombro; este é um problema que precisa ser corrigido para que a pessoa possa
retornar à função normal.
Figura 4.18 | Flexibilidade de uma bailarina

Fonte: iStock.
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A manutenção da amplitude de movimento completa, sem restrições, tem
sido reconhecida há tempo como essencial para a vida diária normal. A falta
de flexibilidade também pode criar padrões de movimento descoordenados
ou desajeitados decorrentes da perda de controle neuromuscular. Na maioria
dos pacientes, as atividades funcionais requerem quantidades relativamente
“normais” de flexibilidade. Contudo, algumas atividades esportivas como
ginástica artística, ballet, mergulho e karatê requerem flexibilidade aumentada para um desempenho superior. Há, também, uma concordância geral de
que a flexibilidade é essencial para a melhora do desempenho nas atividades
físicas. Contudo, a revisão das informações baseadas em evidências encontradas na literatura, observando a relação entre flexibilidade e melhora do
desempenho, é, na melhor das hipóteses, conflitante e inconclusiva.

Assimile

Flexibilidade define-se como a habilidade de mover uma articulação ou
uma série de articulações na amplitude de movimento completa, irrestrita e indolor.

A amplitude de movimento ativo, também chamada de flexibilidade
dinâmica, refere-se ao grau com que uma articulação pode ser movida
por meio de uma contração muscular, em geral, na amplitude média de
movimento. A flexibilidade dinâmica não é necessariamente um bom
indicador da rigidez ou frouxidão de uma articulação, pois se aplica à
habilidade de mover uma articulação com eficiência, com pouca resistência
ao movimento. A amplitude de movimento passivo, às vezes chamada de
flexibilidade estática, refere-se ao grau com que uma articulação é capaz
de ser movida de maneira passiva até os pontos terminais da amplitude de
movimento. Nenhuma contração muscular é envolvida no ato de mover uma
articulação ao longo da amplitude passiva.
A meta de qualquer programa de alongamento efetivo deve ser a melhora
da amplitude de movimento em uma determinada articulação, alterando-se
a extensibilidade das unidades neuro-musculotendíneas que produzem
movimento naquela articulação. Está bem documentado que os exercícios
que alongam essas unidades neuromusculotendíneas e suas fáscias, com o
tempo, aumentam a amplitude de movimento possível na articulação. Uma
das formas de utilizar a mecanoterapia para a flexibilidade é utilizando as
bolas suíças, como exemplificado na figura abaixo.
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Figura 4.19 | Alongamento lateral, alongamento do latíssimo do dorso, alongamento do quadríceps femoral

Fonte: Voight (2014, p. 173).

Outro recurso de mecanoterapia é a tábua de alongamento de tríceps
sural, é um outro recurso de MMII e com a finalidade de possibilitar exercícios de alongamento de MMII, principalmente do músculo tríceps sural.
Quando o paciente estiver realizando o alongamento com o joelho estendido,
estará alongando o tríceps sural, e quando estiver com o joelho flexionado,
estará alongando o músculo sóleo.
Figura 4.20 | Tábua de alongamento de tríceps sural

Fonte: https://goo.gl/2SXgTi. Acesso em: 8 jan. 2019.
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Mecanoterapia para fortalecimento muscular e para resistência
muscular
Para o fisioterapeuta que supervisiona um programa de reabilitação, a
recuperação e, em muitos casos, a melhora dos níveis de força e resistência
à fadiga, são críticos para a alta e o retorno do paciente a um nível funcional
após a lesão. Mas o que é força muscular? Por definição, força muscular é
a habilidade de um músculo de gerar força contra alguma resistência. A
manutenção de pelo menos um nível normal de força em um determinado
músculo ou grupo muscular é importante para a vida saudável normal.
A fraqueza ou desequilíbrio muscular podem resultar em um movimento
ou marcha anormal e podem comprometer o movimento funcional normal.
O treinamento resistido tem um papel fundamental na reabilitação das
lesões. A força muscular está intimamente associada à resistência à fadiga. Já
a resistência muscular à fadiga é a habilidade de realizar contrações musculares repetitivas contra alguma carga por um período extenso de tempo.
O treinamento resistido talvez seja a técnica mais usada e a mais popular
para melhorar a força em um programa de reabilitação. O exercício resistido progressivo usa exercícios que fortalecem os músculos por meio de uma
contração, tal como halteres, barras, diversos aparelhos de musculação ou
tubos elásticos resistivos.
O exercício resistido progressivo usa contrações, nas quais a força é
gerada enquanto o músculo está modificando seu comprimento. A lista
abaixo esclarece termos importantes:
•

Repetições: o número de vezes que um movimento específico é
repetido.

•

Repetição máxima (RM): o número máximo de repetições com um
determinado peso.

•

Série: um número particular de repetições.

•

Intensidade: a quantidade de peso ou resistência levantada.

•

Período de recuperação: o intervalo de repouso entre as séries.

•

Frequência: o número de vezes que um exercício é feito no período
de uma semana.
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Figura 4.21 | Exemplo de fortalecimento de bíceps braquial no aparelho de mecanoterapia

Fonte: iStock.

São propostos alguns programas específicos que recomendam a quantidade ideal de peso, número de séries, número de repetições e frequência para
produzir ganhos máximos nos níveis de força muscular e na resistência à
fadiga.

Exemplificando

Vamos exemplificar um programa de treinamento de força muscular
para você se habituar com os termos: um fisioterapeuta elaborou um
programa de treinamento para ganho de força muscular de MMII com 3
séries de cada exercício, com 12 repetições, com intensidade de 2 kg, 3x/
semana. Assim ficou mais fácil entender, não é mesmo?

Um dos primeiros programas de desenvolvimento de força amplamente
aceito para ser usado em um programa de reabilitação foi desenvolvido por
DeLorme e baseava-se em uma repetição máxima de 10 (10 RM). Zinovieff
propôs a técnica de Oxford que, como o programa de DeLorme, foi elaborada
para ser usada nos níveis iniciais, intermediários e avançados da reabilitação.
A única diferença é que a porcentagem do máximo é revertida em três séries.
A resistência muscular à fadiga foi definida como a habilidade de realizar
contrações musculares repetidas contra resistência por um período extenso
de tempo. A maioria dos especialistas em treinamento resistido acredita que
a força muscular e a resistência muscular à fadiga estão intimamente relacionadas. Quando uma delas melhora, há uma tendência de melhora também
da outra. Em geral se aceita que, ao fazer um treinamento resistido visando
à força, devem ser usados pesos mais elevados com um número baixo de
repetições. Por outro lado, o treinamento de resistência à fadiga usa pesos
relativamente mais leves com um número maior de repetições. Sugere-se
que o treinamento visando à resistência à fadiga deveria consistir de três
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séries de 10 a 15 repetições, usando os mesmos critérios para seleção do
peso, progressão e frequência que são recomendados para o exercício resistido progressivo. Como recursos mecanoterapêuticos para fortalecimento
muscular e para resistência muscular há os aparelhos de musculação, os
pesos livres como os halteres.
Figura 4.22 | Aparelhos de musculação são isotônicos. A resistência pode ser facilmente modificada mudando-se o pino na pilha de pesos.

Fonte: Voight (2014, p. 140).

Mecanoterapia para aumentar a atividade funcional
Quando tratar-se de funcionalidade, como fisioterapeutas, deve-se
lembrar que estamos reabilitando a capacidade funcional, ou seja, a capacidade que o paciente tem de executar com autonomia e independência as
atividades de vida diária, profissional e lazer. As questões principais que
devem ser interrogadas são:
1. Qual atividade funcional é limitada?
2. Qual parece ser a limitação – um problema de mobilidade ou um
problema de estabilidade?
3. Qual é a disfunção ou deficiência?
4. Qual movimento fundamental está limitado?
5. Qual é o comprometimento?
A partir destes questionamentos, o fisioterapeuta deve elaborar os exercícios para recuperar as atividades funcionais. Como apresentado na seção
anterior, a mesa de Kanavel pode ser utilizada para atividades funcionais de
MMII. A roda de ombro para recuperar movimentos do ombro. A escada de
canto e a rampa progressiva, podem ser utilizadas para recuperar as atividades de subir e descer rampas/escadas. As barras paralelas podem ser utilizadas para treino de marcha de pacientes com déficit na marcha.
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Mecanoterapia para o equilíbrio
Muitos fatores participam da tarefa de controlar o equilíbrio dentro da base
de apoio. O controle de equilíbrio envolve uma complexa rede de conexões e
centros neurais que estão relacionados por mecanismos de feedback central
e periférico. O sistema de controle postural funciona como um circuito de
controle de feedback entre o cérebro e o sistema músculo-esquelético. A
fonte de informação aferente fornecida para o sistema de controle postural
coletivamente vem de impulsos visuais, vestibulares e somatossensoriais.
A partir de uma perspectiva clínica, a estabilização de uma postura ereta
necessita da integração de informação aferente dos três sentidos, os quais
trabalham em combinação e são todos fundamentais para a execução das
correções posturais coordenadas. Dano a um dos componentes é geralmente
compensado pelos outros dois. Geralmente um dos sistemas fornece informações defeituosas ou inadequadas sobre diferentes superfícies e/ou alterações na acuidade visual e/ou visão periférica. Neste caso, é crucial que um
dos outros sentidos forneça informações precisas e adequadas para que o
equilíbrio possa ser mantido. Por exemplo, quando um conflito somatossensorial está presente, como quando um indivíduo está em pé em uma plataforma em movimento ou uma superfície compatível de espuma, o equilíbrio é reduzido significativamente quando os olhos estão fechados, mais que
quando estão abertos.
Como recursos de mecanoterapia para se trabalhar o equilíbrio, há a cama
elástica, dyna disc, prancha de equilíbrio, bosu, dentre outros equipamentos.
Figura 4.23 | Exemplo de exercício de equilíbrio com o dyna disc

Fonte: iStock.
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Sem medo de errar
Bem, agora que você já estudou um pouco mais sobre a Mecanoterapia
e a sua aplicabilidade clínica, é capaz de analisar a situação-problema
apresentada no diálogo aberto desta seção e ajudar os alunos a resolverem-a.
Finalmente você conclui parte da sua Graduação em Fisioterapia e chega ao
tão esperado Estágio Supervisionado. Você sabe que estudou e se dedicou
muito para que pudesse chegar até este momento, onde vai poder colocar
em prática tudo o que aprendeu. Você está muito feliz, mas também apreensivo(a), pois tratar os pacientes envolve além de muita responsabilidade,
dedicação, estudo, muito comprometimento e olhar humanizado. Surge
então o seu primeiro Caso Clínico: “M. D., nascida em 25/11/1952, atualmente do lar, apresenta como Diagnóstico Clínico Osteoartrose em coluna
vertebral e em joelhos, Fibromialgia, Síndrome do Impacto em ombro direito
e esporão de calcâneo esquerdo. A paciente tem como Queixa Principal: dor
generalizada em coluna vertebral, cefaleia, dor ao longo do nervo ciático, dor
em bordo medial das escápulas, dor em ombro direito e esquerdo, dor na 10ª
costela, dor em toda região de paravertebrais e em pé esquerdo. Paciente relata
diminuição das dores e atribui isto à Fisioterapia, pois durante o período
que permanece sem tratamento (férias) suas dores pioram. Apresenta como
Exames Complementares: Ultrassonografia (tendão do músculo supraespinhoso aumentado) e Ressonância Nuclear Magnética (osteofitose marginal,
artrose interfacetária em L5-S1, protusão discal posterior e central T12-L1).
Para aumentar as atividades funcionais desta paciente, quais precauções e
aparelhos mecanoterápicos você aplicaria? Para melhorar as atividades
funcionais desta paciente, poderiam ser utilizadas a roda de ombro, bastão
e a escada de dedos para se trabalhar os MMSS, tábua de alongamento de
tríceps sural para alongar o respectivo músculo, mesa de quadríceps para
melhorar a força muscular de MMII, barras paralelas para treino de marcha
e equilíbrio, dyna disc, bola suíça, prancha de equilíbrio, cama elástica para
se trabalhar o equilíbrio, bicicleta e esteira ergométrica para se trabalhar o
condicionamento cardiovascular. Como precauções importantes: sempre
utilizar cada aparelho de mecanoterapia seguindo o posicionamento correto,
a correta prescrição e aplicabilidade clínica.
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Avançando na prática

Impacto subacromial
Descrição da situação-problema
Um homem destro com 18 anos de idade, segundo prescrição de um
médico ortopedista, procura uma clínica de fisioterapia para avaliação e
tratamento de impacto subacromial no ombro direito. Diz ter começado a
sentir dores no ombro, há umas quatro semanas, e atribui essa condição ao
fato de ter jogado tênis três vezes na semana anterior depois de um mês sem
praticar esse esporte. A dor no ombro aumenta quando ele estende o braço
para a frente, tenta levar a mão às costas, levanta qualquer tipo de peso com
o braço direito ou joga tênis. Além disso, o paciente relata que não consegue
colocar a camisa dentro da calça nas costas, embora fizesse esses movimentos
antes sem nenhuma dificuldade. A única posição que alivia a dor nas costas
é deixar o braço na lateral do corpo. O médico receitou-lhe medicamentos
anti-inflamatórios não esteroides, e isso ajudou a reduzir a intensidade da
dor. A radiografia (tirado pelo médico no consultório) das articulações
glenoumeral e acromioclavicular não apresentou anormalidades ósseas e
déficits estruturais. Além disso, não há nada notável na história médica do
paciente. Você poderia tratar este paciente utilizando a mecanoterapia para
quais objetivos terapêuticos?
Resolução da situação-problema
Sim, poderia elaborar o tratamento fisioterapêutico com modalidades
mecanoterapêuticas necessárias à redução da dor, melhorar o movimento
articular e a flexibilidade muscular (roda de ombro, bastão), exercícios de
resistência para aumentar a força e a resistência muscular (halteres, aparelho
de musculação) e exercícios proprioceptivos para promover o controle
articular e muscular (bola suíça, dyna disc, cama elástica).
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Faça valer a pena

1. A utilização da Mecanoterapia é muito importante na prática clínica para obter

flexibilidade. E para que o fisioterapeuta tenha sucesso são importantes alguns conhecimentos fundamentais sobre o tema.
Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa que contenha a sequência correta.
a) Flexibilidade define-se como a habilidade de mover uma articulação ou uma série
de articulações na amplitude de movimento completa, irrestrita e indolor.
b) A flexibilidade envolve a habilidade do sistema neuromuscular de permitir o
movimento eficiente de uma articulação ao longo de sua amplitude de movimento.
c) A amplitude de movimento passiva, também chamada de flexibilidade dinâmica,
refere-se ao grau com que uma articulação pode ser movida por meio de uma
contração muscular, em geral, na amplitude média de movimento.
d) A flexibilidade dinâmica não é necessariamente um bom indicador da rigidez ou
frouxidão de uma articulação, pois se aplica à habilidade de mover uma articulação
com eficiência, com pouca resistência ao movimento.
e) A amplitude de movimento passivo, às vezes chamada de flexibilidade estática,
refere-se ao grau com que uma articulação é capaz de ser movida de maneira passiva
até os pontos terminais da amplitude de movimento.
a) V-V-V-V-V
b) V-V-F-V-V
c) V-F-V-F-V
d) F-V-F-V-F
e) V-F-F-V-V

2. Os recursos mecanoterapêuticos são aplicados em várias situações clínicas para se
obter fortalecimento muscular.

Analise as afirmativas a seguir, julgando-as como verdadeiras (V) ou Falsas (F).
( ) Para o fisioterapeuta que supervisiona um programa de reabilitação, a recuperação
e, em muitos casos, a melhora dos níveis de força e resistência à fadiga são críticos
para a alta e o retorno do paciente a um nível funcional após a lesão.
( ) Por definição, força muscular é a habilidade de um músculo de gerar força a favor
de uma resistência. A manutenção de pelo menos um nível normal de força em um
determinado músculo ou grupo muscular é importante para a vida saudável normal.
( ) A fraqueza ou desequilíbrio muscular podem resultar em um movimento ou
marcha anormal e podem comprometer o movimento funcional normal. O treinamento resistido tem um papel fundamental na reabilitação das lesões.
( ) A força muscular está intimamente associada à resistência à fadiga. A resistência
muscular à fadiga é a habilidade de realizar contrações musculares repetitivas contra
alguma carga por um período extenso de tempo.
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( ) O treinamento resistido talvez seja a técnica mais usada e a mais popular para
melhorar a força em um programa de reabilitação. O exercício resistido progressivo
usa exercícios que fortalecem os músculos por meio de uma contração, tal como
halteres, barras, diversos aparelhos de musculação ou tubos elásticos resistivos.
Assinale a alternativa que contenha a sequência correta:
a) V-V-V-V-V
b) V-F-V-F-F
c) F-V-F-V-F
d) V-F-V-V-V
e) V-V-V-F-F

3

. Para se trabalhar o equilíbrio podem ser utilizados os Recursos Mecanoterapêuticos de forma segura e de acordo com os objetivos fisioterapêuticos.
Complete os espaços vazios da frase: “Muitos fatores participam da tarefa de
controlar o equilíbrio dentro da base de suporte. O controle de equilíbrio envolve
uma complexa rede de conexões e centros neurais que estão relacionados por
mecanismos de __________________central e periférico. O sistema de controle
postural funciona como um circuito de controle de __________________ entre o
cérebro e o sistema músculo-esquelético. A fonte de informação aferente fornecida
para o sistema de controle postural coletivamente vem de impulsos visuais, vestibulares e _________________________.”
a) Feedback - feedback - somatossensoriais
b) Feedback - feedforward - posturais
c) Feedback – informações - somatossensorias
d) Feedforward - feedback - posturais
e) Feedforward – informações - somatossensoriais
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