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RESUMO

Alfredo PP. Eficácia da laserterapia de baixa intensidade associada a
exercícios em pacientes com osteoartrose de joelho: estudo randomizado e
duplo-cego [Tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São
Paulo; 2011.

Introdução: A osteoartrite (OA) é uma doença degenerativa que atinge as
articulações sinoviais, sendo uma das causas mais comuns dalimitação
funcional. Objetivo: Investigar os efeitos do Laser de Baixa Intensidade
(LBI) associado a exercícios na dor, amplitude de movimento, força
muscular, funcionalidade, mobilidade e qualidade de vida de pacientes com
osteoartrite de joelhos. Métodos: Quarenta e seis indivíduosde ambos os
sexos, entre 50 e 75 anos, com OA de joelho (graus 2-4), foram
randomizados em dois grupos: Grupo Laser- LBI ativo com dose de 3J mais
exercícios e Grupo Placebo- LBI placebo e exercícios.

A avaliação foi

realizada antes de iniciar o tratamento (AV1), três semanas após o
tratamento com o laser (AV2), oito semanas após o tratamento com
exercícios (AV3), três e seis meses após o término do tratamento (AV4 e
AV5). A dor foi avaliada com a Escala Visual Analógica (EVA), amplitude de
movimento com goniômetro universal, força muscular com dinamômetro,
funcionalidade com a Escala AlgofuncionalLequesne, a mobilidade pela
TimedGetUpandGo(TGUG) e qualidade de vida com a Western Ontario
andMcMasterUniversitiesOsteoarthritis

(WOMAC).

A

intervenção

foi

xiv

realizada três vezes por semana durante 11 semanas, sendo que nas três
primeiras foi aplicado o laser e nas demais somente os exercícios. Os dados
foram analisados com os testes não paramétricos de Friedman e MannWhitney, com nível de significância de 5%.Resultados: Na análise
intragrupo, o Grupo Laser apresentou melhora significativa na dor (p<0,001),
amplitude de movimento (p=0,032), funcionalidade (p=0,003), mobilidade
(p<0,001), WOM-dor (p=0,001), WOM-função (p<0,001) e WOM-total
(p<0,001), enquanto o Grupo Placebo apresentou diferença significativa na
mobilidade (p=0,013), WOM-função (p=0,017) e WOM-total (p=0,02). Na
análise intergrupo foi constatada diferença significativa entre os grupos na
AV2 para as variáveis WOM-função (p=0,01) e WOM-total (p=0,02) e na AV3
para as variáveis WOM-dor (p<0,01), WOM-função (p=0,01) e WOM-total
(p=0,02), indicando melhora no Grupo Laser. Neste, também foi observado
maior ganho relativo em quase todas as variáveis ao longo das avaliações,
quando comparado ao Grupo Placebo. Conclusão:A Laserterapia de Baixa
Intensidade associada a um programa de exercícios mostra-se efetiva na
melhora da dor, funcionalidade, amplitude de movimento e qualidade de vida
de pacientes com osteoartrite de joelhos.
Descritores: Osteoartrite do Joelho; Terapia a Laser de Baixa Intensidade;
Terapia por E xercício; Ensaio clínico controlado aleatório.
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SUMMARY

Alfredo PP. Efficacy of low-level laser therapy associated to exercises in
knee osteoarthritis: a randomized, double-blind study [Thesis]. São Paulo:
“Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2011.

Introduction:Osteoarthritis(OA) is adegenerative diseasethat affectssynovial
joints, one of the most common causesoffunctional limitation. Objectives:To
estimate the effects of Low-Level Laser Therapy (LLLT),in combination with a
program of exercises on pain, range of motion, muscular strength,
functionality, mobility and quality of life in patients with osteoarthritis of the
knee. Methods: Sample consisted of 40 participants of both genders, ages
ranging from 50 to 75 years. All had level 2-4 OA. Participants were
randomized into two groups: Laser Group(low-level laser, 3 Joules dose and
exercises), and Placebo Group (placebo-laser and exercises). Pain was
assessed using visual analogical scale (VAS), range of motion with the
universal goniometer, muscular strength using a dynamometer, functionality
using the LequesneQuestionnaire, mobility using

Timed Get Up and Go

(TGUG)and quality using the Western Ontario and McMaster Universities
Osteoarthritis (WOMAC) of life in five moments: (T1) baseline, (T2) after at
the end of laser therapy (3rd week), (T3) after the end of exercises (11th
week), (T4) three and six monthsafter thetreatment (T4 and T5). The
intervention was performedduring three weeks; patients received laser

xvi

therapy or placebo three times a week; for the remaining 8 weeks, all
patients exercised three times a week.Data was assessed through Friedman
and Mann-Whitney non-parametrical tests, with 5% significance. Results:In
theintragroup analysis, the Laser Groupshowed significant improvementin
pain (p<0.001), range of motion (p=0.032), functionality (p=0.003), mobility
(p<0.001), WOM-pain (p=0.001), WOM-function (p<0.001) and WOM-total
(p<0.001), while the Placebo Group showeda significant difference inmobility
(p=0.013),

WOM-function

analysisbetween

(p=0.017)

groupsthere

andWOM-total

wassignificant

(p=0.02).

In

the

differenceinAV2between

groupsfor variables WOM-function (p=0.01) andWOM-total (p=0.02) and in
AV3for variablesWOM-pain (p<0.01), WOM-function (p=0.01) andWOM-total
(p=0.02), indicating an improvement inthe Laser

Group.

Therewas

alsoobserved a greaterrelative gainin almostall variablesthroughout the
evaluations, when comparedto the Placebo Group.Conclusion: TheLowLevel Laser Therapycombined withanexercise program iseffective in
improvingpain, function, range of motion and qualityof life of patientswith
knee osteoarthritis.
Key-words:Osteoarthritis,

Knee;

Laser

Therapy; Randomized controlled trial.

Therapy,

Low-Level;

Exercise
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INTRODUÇÃO

A osteoartrite (OA) é considerada a doença musculoesquelética mais
prevalente associada a uma morbidade significante, sendo uma das causas
mais comuns de limitação funcional e dependência.
É caracterizada por uma deterioração na cartilagem das articulações
sinoviais, com reativa formação óssea nas superfícies e margens
articulares1,2,3.
A prevalência de OA tem ocorrido, principalmente pelo aumento da
expectativa de vida da população, afeta ndo cerca de 50% das pessoas com
idade acima de 65 anos, aumentando para 85% nas pessoas com idade
superior a 75 anos4. Representa cerca de 30 a 40% das consultas em
ambulatórios de Reumatologia. Além deste fato, no Brasil, segundo a
Previdência Social, é responsável por 7,5% de todos os afastamentos do
trabalho, é a segunda doença que mais resulta em auxílio-doença (10,5%) e
é a quarta a determinar aposentadoria (6,2%)5.
A lesão articular ocorre quando as estruturas protetoras das
articulações falham, aumentando sua vulnerabilidade, ou através de
aumento da carga suportada pela articulação, promovendo assim a lesão.
Desse modo, pode-se relacionar idade, sexo, etnia, genética, estado
hormonal e densidade óssea, fatores metabólicos e nutricionais, lesões
agudas e deformidades articulares, fatores ocupacionais e fraqueza
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muscular, com o incremento da vulnerabilidade articular, e por outro lado, a
obesidade e diversas atividades físicas como causas de aumento da carga
articular, principalmente nas articulações que sustentam o peso corporal3.
Outros

pesquisadores6

observaram

que

a

lesão

nas

articulações

acometidas, pode ser também decorrente do aumento da síntese da matriz
na cartilagem lesada e reparo por meio de osteófitos, na tentativa de
promover a estabilidade articular.
Existem evidencias importantes de que o estrogênio tem um efeito de
proteção em articulações com OA 7, isso pode explicar a prevalência de
mulheres com OA após a menopausa.
Algumas lesões articulares como displasias, fraturas, lesões de
meniscos e ligamentos também podem causar OA. Lohmanderet al.8,
fizeram um estudo com jogadoras de futebol que lesaram o cruzado anterior,
e observaram 12 anos após a lesão, uma prevalência radiográfica de OA de
joelho, associada a dor e limitações funcionais, sugerindo a necessidade de
aumentar os esforços na prevenção e melhora dos tratamentos de lesões no
joelho.
Desta forma, considerando sua etiologia, a OA pode ser classificada
como primária, quando não existe uma causa conhecida ou secundária,
quando desencadeada por fatores conhecidos e determinados.
A dor é o principal sintoma da OA, piorando com o movimento
articular e ao final do dia, mas tendo alívio durante o repouso. Pode ser
devida a várias condições, incluindo perda da cartilagem articular,
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compressão

mecânica

de

compartimentos

mediais

do

joelho

com

deformidade em varo ou de compartimentos laterais com deformidade em
valgo, estiramento dos ligamentos colateral medial ou lateral, microfraturas e
fraturas subcondrais, distensão capsular por efusão e bursite patelar. Além
disso, a interação desses fatores resulta em mudanças viciosas dos tecidos
conectivos periarticulares e intra-articulares9.
O tecido conectivo periarticular é composto por fibras de colágeno em
meio uma matriz de proteoglicanas. O tecido pode se tornar fibrótico,
contraído ou encurtado quando submetido à imobilização ou inatividade
devidas à dor causada pela OA, resultando em contraturas capsulares e
movimento

articular

limitado.

Encurtamentos

musculares

adaptativos

também podem ocorrer com a imobilização em posição encurtada. Após três
semanas de imobilização, a perda de tecido conectivo no músculo, faz com
que o mesmo se torne denso, ocorrendo o desenvolvimento de uma
contratura muscular, resultando em uma instabilidade articular10 .
No estágio mais avançado da doença, a dor pode ocorrer no repouso
e durante a noite 11. Devido ao quadro doloroso, os pacientes desenvolvem
compensações como a transferência do estresse mecânico da articulação
dolorosa para as articulações normais ou menos afetadas, principalmente
sobre o quadril.
Devido à redução do torque articular, a diminuição da força também
está presente nos grupos musculares que são responsáveis pela absorção
de choques e pela estabilização das articulações osteoartríticas, como a
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fraqueza de quadríceps12, causando progressiva perda de função, podendo
chegar a causar uma incapacidade grave, principalmente nas articulações
que sustentam o peso corporal, facilitando a progressão da doença1.
Segundo Felsonet al.13, a OA pode estar associada com inflamação
aguda e subaguda, apresentando enrijecimentos articulares matinais, que
dificultam movimentos de flexão e extensão de joelho, principalmente nas
articulações dos membros inferiores de idosos. Uma movimentação limitada
é desenvolvida com o progresso da patologia, devido ao aparecimento das
incongruências, espasmos e contraturas musculares, contratura capsular e
bloqueio mecânico causado por osteófitos.
As crepitações articulares também presentes nos pacientes com OA
podem ser causadas pelas irregularidades ósseas ou devido à perda da
cartilagem. Já o aumento do volume articular pode ser causado pela sinovite
que produz aumento no líquido sinovial e a mudanças na cartilagem ou osso
por osteófitos14.
Nos últimos estágios da doença, podem ser verificadas deformidades
articulares e subluxações devidas à perda da cartilagem, colapso do osso
subcondral, formação de cistos ósseos e crescimento ósseo13.
Um dos critérios de classificação da OA idiopática de joelho é em
relação ao formato: tradiciona l ou em forma de árvore. São classificadas no
formato tradicional as osteoartrites dos pacientes que sofrem de dor no
joelho e apresentam osteófitos nas radiografias e um dos seguintes dados:
idade acima de 50 anos, rigidez matinal por cerca de 30 minutos ou
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crepitações ao movimento. São classificadas em formato de árvore as
osteoartrites dos pacientes que sofrem de dor no joelho e apresentam
osteófitos nas radiografias ou que possuem dor no joelho e idade igual ou
maior que 40 anos, rigidez matinal por cerca de 30 minutos e crepitações ao
movimento 15 .
Os exames radiológicos são os principais recursos na comprovação
diagnóstica

da

OA,

pois

proporcionam

evidências

objetivas

dessa

enfermidade16,17. As características radiográficas cardinais são a diminuição
do espaço articular e a presença de osteófitos. Segundo Dieppe18, apenas
50% das pacientes com alterações radiológicas graves apresentam
sintomatologia dolorosa.
Os exames clínicos são compostos de uma anamnese detalhada da
histórica

clínica

e

um

exame

físico

completo,

sendo

observados

principalmente os pontos dolorosos à palpação, alargamento ósseo,
crepitação ao movimento e limitação do movimento articular.
Os exames laboratoriais são utilizados a fim de descartar outras
patologias. Entre eles há as provas inespecíficas de atividade inflamatória,
como Velocidade de Hemossedimentação (VHS), Mucoproteínas, Proteína C
Reativa, Alfa-glicoproteína Ácida, que na OA resultam como normais. Podem
ser solicitados também exames específicos como Fator Reumatóide, Ácido
Úrico e Fator Anti-núcleo (FAN), utilizados para descartar artrite reumatóide,
gota e lúpus eritematoso sistêmico. A análise do líquido sinovial também
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pode ser utilizada para descartar outros diagnósticos, como a artrite
séptica19.
Dentre suas formas clínicas, destacam-se a OA de quadril e joelho
por serem particularmente mais incapacitantes, já que essas são as
articulações que recebem todo peso corporal20 .
A OA era vista anteriormente como uma doença de avanço gradual,
com limitadas possibilidades de intervenção terapêutica. Na atualidade,
contudo,

sua

sintomatologia

pode

ser

atenuada

quando

tratada

precocemente e com acompanhamento a longo prazo 21.
Como não há cura para a OA, atuais estratégias terapêuticas são
essencialmente destinadas para a educação do paciente, controle da dor e
melhora da função articular, minimizando a incapacidade e visando impedir a
diminuição da qualidade de vida dos pacientes22. O tratamento normalmente
recomendado segue uma ordem que consiste primeiro em tratamento não
farmacológico, depois terapia farmacológica, e então caso necessário,
procedimento cirúrgico23,24.
O Colégio Americano de Reumatologia25,26, publicou recomendações
para o tratamento médico de pacientes com OA de joelho e quadril, incluindo
modalidades não farmacológicas de tratamento como educação dos
pacientes, tratamento individual feito por fisioterapeutas e terapeutas
ocupacionais

e

o

uso

de

agentes

farmacológicos.

No

entanto,

recomendações específicas para procedimentos cirúrgicos não foram

7

incluídas. Deste então, várias revisões sistemáticas de terapias incluindo
fármacos vêm sendo publicadas27.
O Colégio Americano de Reumatologia28 publicou novamente
recomendações para o tratamento médico de pacientes com OA de joelho e
quadril,

onde

foram

incluídas

recomendações

específicas

para

procedimentos cirúrgicos. Inicialmente, enfatizou o uso de modalidades não
farmacológicas como educação do paciente e apropriada educação dos
familiares e acompanhantes, perda de peso, programa de exercícios
aeróbicos, mobilização articular, fortalecimento muscular, deambulação,
“tapping” patelar, entre outros. Em seguida, enfatizou o uso de tais
intervenções associadas às estratégias farmacológicas e finalmente, o
tratamento cirúrgico para pacientes com severo quadro sintomático que não
tenham apresentado respostas positivas aos tratamentos conservadores.
O consenso brasileiro para o tratamento da OA recomenda a terapia
não farmacológica e farmacológica. A não farmacológica é composta por
programas educativos, exercícios terapêuticos, a utilização de órteses e
equipamentos de auxílio à marcha, estabilização medial da patela, palmilhas
anti-varo e a aplicação de agentes físicos. Já a farmacológica inclui
analgésicos e anti-inflamatórios, agentes tópicos, drogas sintomáticas de
ação duradoura e terapia intra-articular. Este consenso também recomenda
o tratamento cirúrgico a pacientes com OA graus II e III com
comprometimento progressivo da independência nas atividades de vida
diária e falha do tratamento conservador29 .
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A sociedade internacional de pesquisadores em osteoartrite publicou
uma avaliação crítica dos tratamentos existentes em vários guias para o
tratamento de pacientes com OA de quadril e joelho publicados entre 1945 a
2005 em bancos de dados como MEDLINE, EMBASE, CINAHAL, AMED E
Science Citation Index. Foram observadas em 23 guias, 51 modalidades de
tratamentos,

sendo

que

somente
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dessas

modalidades

eram

recomendadas por todos (100%). Entre elas estavam exercícios aeróbicos,
alongamentos, educação, perda de peso, massagem, anti-inflamatórios não
esteroidais (NSAIDs), Ultrassom, Laser, TENS, entre outras. Embora isso
sugira que há um protocolo de recomendações de tratamento, uma
avaliação crítica mostra que a qualidade total dos guias esta abaixo do ótimo
e que as recomendações dos consensos não são sempre suportadas pelas
melhores evidências disponíveis30. Desta forma, os pacientes portadores de
OA têm sido beneficiados através da combinação de diferentes modos de
tratamentos farmacológicos e não farmacológicos.
Uma grande quantidade de novas informações sobre fisiopatologia e
novos alvos para o desenvolvimento das estratégias terapêuticas tem sido
gerada em estudos in vivo e in vitro. Por exemplo, as causas de dor em
joelhos com OA não são claras. Como a cartilagem articular não tem
suprimento nervoso, os tecidos adjacentes provavelmente contribuem com o
processo da dor. Quando anestésicos locais são injetados no joelho, a dor é
reduzida, indicando que as terminações nervosas da cápsula articular ou de
outras estruturas adjacentes foram afetadas. Embora a dor em OA de joelho
possa ser causada pelo crescimento de osteófitos e por uma extensão do
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periósteo adjacente, outros fatores são contribuintes em potencial ao
processo doloroso, como sinovites, microfraturas e aumento da pressão
intra-articular31 .
As

intervenções

farmacológicas

e

não

farmacológicas

são

necessárias para potencializar o tratamento de pacientes com OA de joelho.
Bjordalet al.32 , recomendam como intervenção farmacológica inicial, o uso
oral de paracetamol seguido por drogas anti-inflamatórias não esteroidais
(NSAIDs). Os inibidores seletivos da cicloxigenase-2 (NSAIDs) são
recomendados para pacientes que possuem riscos de desenvolverem
efeitos gastrointestinais adversos. Outros fármacos recomendados são
glucosamina ou sulfato de condroitina e injeções intra-articulares de
esteróides33.
Paracetamol, NSAIDs e injeções de esteróides, possuem efeitos
sintomáticos, como problemas gastrointestinais e renais, e não afetam a
progressão da patologia por alguma via benéfica. Em contraste, o sulfato de
glucosamina ou sulfato de condroitina podem modificar a estrutura da
cartilagem e diminuir a progressão da patologia34.
Segundo Ghosh35, os medicamentos comumente utilizados para o
alívio da dor e da inflamação de pacientes com OA, podem similarmente
inibir os mecanismos de reparação da cartilagem.
Os vários agentes podem diferir em relação ao tempo de início e da
máxima eficácia de analgesia. Bjordalet al.36, analisaram os efeitos de
fármacos utilizados com maior frequência no alívio da dor em pacientes com
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OA de joelho durante as primeiras quatro semanas após o início do
tratamento, e concluíram que a aplicação tópica de NSAIDs e injeções intraarticulares de esteróides ofereciam maior alívio da dor quando comparado
ao grupo placebo dentro das duas primeiras semanas de tratamento, mas
nenhuma interve nção foi capaz de provocar o alívio da dor durante todo o
primeiro mês.
Bjordalet al.32, também fizeram uma meta-análise sobre o efeitos dos
NSAIDs, incluindo os inibidores da cicloxigenase-2, no alívio da dor de
pacientes com OA de joelho e perceberam que mesmo que ocorra uma
diminuição do quadro doloroso, seu uso prolongado pode causar efeitos
adversos indesejados, como aumento da pressão sanguínea e falência
renal, entre outros. Concluíram assim, que sua utilização deve ocorrer por
um tempo limitado. Em outros estudos, também foi observado que o uso
desses na OA resulta em um risco crescente de hospitalização por distúrbios
gastrointestinais37 ou cardiovasculares38 .
A inibição do processo inflamatório após uma lesão pode retardar as
fases proliferativas e de remodelamento do reparo tecidual. Por exemplo, os
esteroides são agentes terapêuticos muito potentes em inibir o processo
inflamatório e aliviar a dor, mas também causam o atraso nas fases de
regeneração tecidual36.
Tratamento de fisioterapia vem sendo frequentemente usado com
objetivo de evitar ou reduzir os efeitos colaterais e estimular os mecanismos
de reparação do tecido conectivo, podendo ter efeito na OA de joelho a curto
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e médio prazos39 . Já nos estágios mais avançados o tratamento é cirúrgico,
como artrodese ou colocação de prótese total de joelho.
Como parte da abordagem fisioterapêutica estão exercícios, cujos
benefícios são comprovados na restauração da amplitude de movimento,
fortalecimento da musculatura, melhora da dor e da realização das
atividades de vida diária como caminhar, subir e descer escadas e até
mesmo praticar esportes33,40,41. Anteriormente, estes eram considerados
inapropriados a pacientes com artrites inflamatórias, pois poderiam causar
estresse e esforço indevido na articulação lesada e assim, piorar a
inflamação42. Atualmente há crescentes evidencias mostrando que os
exercícios melhoram a função articular e diminuem os sintomas de pacientes
com OA 43.
O guia de condutas do EuropeanLeagueAgainstRheumatism (EULAR)
enfatiza a importância dos exercícios na redução da dor e melhora da
função, apesar de deixar claro que o regime ideal de exercícios para
tratamento da doença ainda não foi determinado33.
O guia de condutas canadense Ottawa Panel também recomenda o
uso de exercícios terapêuticos, especialmente exercícios de fortalecimento
muscular e atividade física recreativa, com o intuito de diminuir a dor e
melhorar as limitações funcionais ocasionadas pela doença40.
Recomendações mais precisas e específicas são encontradas no
OsteoarthritisResearchSocietyInternational (OARSI), no guia de condutas da
American AcademyofOrthopaedicSurgeons (AAOS) e no NationalInstitute for
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Health andClinicalExcellence (NICE). O primeiro afirma que tanto exercícios
aeróbicos quanto exercícios de fortalecimento promovem alívio da dor44; o
segundo recomenda exercícios aeróbicos de baixo impacto e exercícios de
fortalecimento do quadríceps45; e o terceiro afirma que os exercícios,
especialmente os de fortalecimento muscular e atividade aeróbica, têm um
papel central na reabilitação de joelhos, independente da idade, de
comorbidades associadas, gravidade da dor e incapacidade46,47.
Marques e Kondo1 , em uma revisão sobre fisioterapia em osteoartrite,
descreveram vários estudos que incluíram programas de exercícios no
tratamento de pacientes com OA. Estes programas de exercícios incluíram
mobilização e fortalecimento muscular. Mobilização, visto que os pacientes
com OA apresentavam uma diminuição da amplitude de movimento,
causando encurtamento e contratura em músculos e estruturas capsulares,
dificultando a funcionalidade. Fortalecimento, objetivando diminuir esse
quadro de déficit funcional, sendo recomendados inicialmente os exercícios
isométricos por serem tolerados com mais facilidade pelos pacientes e pela
capacidade mínima de provocarem aumento na inflamação e dor, e logo
após os exercícios isotônicos, quando os quadros da dor e da inflamação já
fossem controlados, podendo levar a um ganho maior de força, endurance,
capacidade aeróbica e habilidade funcional.
Huang et al.48 investigaram os efeitos de diferentes exercícios no
fortalecimento de pacientes com OA de joelho. Para isso, 132 pacientes com
OA bilateral de joelhos foram divididos em três grupos randomizados:
exercícios isocinéticos, exercícios isotônicos e exercícios isométricos. Todos
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os grupos de pacientes apresentaram melhoras significativas em relação à
dor, incapacidade e aumento da velocidade de deambulação logo após o
tratamento e, após um ano, os ganhos se mantiveram, quando comparados
a seus status iniciais. Os exercícios isotônicos foram eficazes no
fortalecimento e na redução da dor inicial de pacientes com OA, os
isocinéticos no aumento da estabilidade articular e no endurance de
caminhada por tempo prolongado.
Doiet al.49 compararam os efeitos de um programa domiciliar de
exercícios de fortalecimento de quadríceps em pacientes com OA de joelho
e o uso de anti-inflamatórios não esteroidais (NSAIDs), mas não foram
encontradas diferenças significativas em ambos tratamentos.
Deyleet

al.50

compararam

o

efeito

de

exercícios

clínicos

supervisionados e procedimentos de terapia manual com um programa de
exercícios domiciliares em pacientes com OA de joelho e observaram que o
programa de exercícios domiciliares oferecia a esses pacientes importantes
benefícios, mas as poucas visitas clínicas para aplicação de terapia manual
e de exercícios supervisionados causavam maior alívio dos sintomas.
Além dos exercícios terapêuticos, vários outros recursos físicos
também podem ser associados no tratamento de pacientes com OA, como a
Laserterapia de Baixa Intensidade (LBI). Este é um recurso relativamente
recente, porém seus efeitos analgésicos, anti-inflamatórios e cicatrizantes
têm sido amplamente estudados e citados na literatura51,52. Não apresenta
efeitos colaterais e tem poucas contra-indicações53. Entretanto, algumas

14

controvérsias permanecem em relação a tais efeitos em pacientes
portadores de doenças degenerativas articulares.
A LBI é um recurso terapêutico que possui efeitos bio-estimuladores,
particularmente aqueles atribuídos à rápida absorção da energia pulsada do
laser por organelas celulares específicas e membranas em tecidos
subcutâneos, que poderiam beneficiar pacientes com OA. Estes incluem
favoráveis alterações do potencial de membrana e atividade enzimática,
fagocitose, liberação de neurotransmissores e síntese de colágeno,
proteínas, ácidoribonucléico (RNA) e de matriz intercelular. Isolados ou em
combinação, tais efeitos podem aumentar o alívio da dor e, ou o reparo
tecidual devido à rápida resolução do processo inflamatório e do edema, da
síntese do colágeno e/ou aumento da atividade dos condrócitos. O alívio da
dor provocado pela laserterapia pode também ocorrer em consequência do
aumento da reparação neural, redução da síntese de prostaglandinas,
aumento da circulação local e da cicatrização óssea54.
O primeiro relato dos efeitos positivos após a aplicação do LBI no
tratamento de OA foi feito por Lewith e Machin55. Estes desenvolveram um
estudo randomizado, duplo -cego e controlado, com uma amostra de 26
pacientes com OA cervical que apresentavam quadros dolorosos por
períodos maiores que quatro semanas. Estes recebiam a irradiação ativa do
laser infravermelho ou placebo sobre seus trigger points e, após quatro
sessões de tratamento, foi encontrado alívio de 75% na dor do grupo tratado
e um alívio de apenas 31% na dor do grupo placebo.
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A eficácia da laserterapia na OA também foi constatada por Stelianet
al.56. Estes compararam o efeito dos lasers Hélio Neônio (HeNe),
infravermelho e placebo em três grupos de mulheres e homens idosos que
sofriam de OA bilateral de joelho com dor persistente por três meses. Os
resultados indicaram que os grupos que receberam HeNe e infravermelho,
apresentaram uma significante diminuição da dor, um aumento de 40% da
função do joelho e um aumento no tempo de retorno ao tratamento, quando
comparado ao grupo placebo.
No estudo de Bulowet al.57 foi aplicada a LBI no espectro
infravermelho (830nm) na forma contínua e potência média de 25mW por
nove sessões. No grupo ativo, os pacientes receberam aplicação total de 15
minutos com 1,5 a 4,5 joules (J) de energia por ponto, totalizando 22,5J.
Apesar do baixo número de pacientes do estudo (n=29), o grupo laser
apresentou melhora na avaliação dos pontos dolorosos (tender-points),
porém não diferiu estatisticamente do placebo.
Tasciogluet al.58 avaliaram o efeito do Laser arsenieto de gálio
aluminizado (AsGaAl) em pacientes com OA. Os pacientes foram divididos
em três grupos de doses de aplicação: 1,5J por ponto de dor, 3J por ponto
de dor e grupo placebo. O laser com comprimento de onda de 830nm e
potência média de 50mW foi aplicado cinco vezes por semana, durante duas
semanas. Os pacientes foram avaliados três semanas e seis meses após o
tratamento, mas nenhuma melhora significativa foi observada intra ou entre
grupos.
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Guret al.59 , em um ensaio clínico aleatorizado e controlado,
analisaram a eficácia de diferentes dosagens e tempos de aplicação de
terapia com laser infravermelho de arsenieto de gálio (AsGa) com
comprimento de onda de 904nm, em pacientes com osteoartrite de joelho.
Os pacientes foram divididos em três grupos: Grupo I- recebeu 3J de laser
por 5 minutos e exercícios; Grupo II- 2J de laser por três minutos e
exercícios e Grupo II- laser placebo e exercícios. Todos os pacientes
receberam um total de 10 tratamentos e um programa de exercícios por 14
semanas. Os pacientes foram avaliados em relação à dor, grau de flexão do
joelho, duração da rigidez matinal e dor ao andar através do questionário
WOMAC. Os autores concluíram que os dois regimes de tratamento com o
laser foram efetivos na diminuição da dor, melhora da função e da qualidade
de vida dos pacientes quando comparados ao grupo placebo, sendo que a
dose de 3,0J se mostrou mais eficaz.
Hegeduset al.60, em um ensaio clínico aleatorizado e controlado,
compararam os efeitos da LBI ao placebo em pacientes com OA leve e
moderada do joelho. O laser infravermelho (830nm) foi irradiado com 50mW
de potência média e energia de 6,0J por ponto durante oito sessões. Estes
autores concluíram que houve melhora significativa da dor e aumento da
microcirculação na área irradiada (análise por termografia) no grupo LBI.
Montes-Molina et al.61 randomizaram 152 pacientes em dois grupos:
grupo I, com terapia a laser gerada por duas canetas idênticas aplicadas
uma em cada lado da articulação do joelho e grupo II, com terapia por uma
caneta de laser convencional e uma caneta placebo. Foi utilizado o laser
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arsenieto de gálio aluminizado (AsGaAl) de 830nm, potência média de
100mW e aplicação por ponto de 6,0J. Os autores concluíram que a terapia
a laser de modelo interferencial é efetiva na redução da dor, porém não é
superior ao uso do laser convencional.
Em uma revisão sistemática prévia, Bjordalet al.62 constataram a
eficácia do LBI no alívio de dor de pacientes com desordens articulares
crônicas. Atribuíram esta eficácia ao efeito analgésico e anti-inflamatório do
laser sobre a cápsula articular, através da redução nos níveis de PGE-2 e de
cicloxigenase-2 (COX-2). Eles afirmaram que a aplicação de laser com
904nm com doses entre 0,4-1,9J poderia reduzir a dor articular crônica.
Porém, devido à heterogeneidade da amostra, parâmetros utilizados e
desenho dos estudos, há a necessidade de uma interpretação cautelosa dos
resultados.
Os parâmetros ideais para LBI na regeneração de cartilagem articular
ainda não estão definidos. Linet al.63,64 mostraram efeitos regeneradores na
cartilagem de animais com distúrbios artríticos articulares tanto por análises
histopatológicas como também na densidade mucopolissacarídea da matriz
condral e na preservação e ativação de condrócitos. Corroborando com
estes, Jia e Guo 65 verificaram a bioestimulação de condrócitos articulares
com o laser He-Ne (632,8nm) e doses de 4,0 a 6,0J/cm2, evidenciando
notável crescimento celular e aumento da síntese e secreção de matriz
extracelular. Futuros estudos se fazem necessários no intuito de observar
achados positivos na regeneração da cartilagem artrítica de seres humanos.
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Na literatura observam-se resultados conflitantes em relação aos
benefícios do tratamento com laser em pacientes com OA de joelho e são
escassos estudos que especifiquem quais exercícios são mais seguros ou
quais intensidades e frequências devem ser utilizadas.
A hipótese deste estudo é que a associação do laser de baixa
intensidade a exercícios é efetiva na melhora da dor, amplitude de
movimento, força muscular, funcionalidade, mobilidade e qualidade de vida
de pacientes com osteoartrite de joelhos.

19

OBJETIVO

O objetivo deste estudo foi investigar os efeitos do laser de baixa
intensidade associado a um programa de exercícios na dor, amplitude de
movimento, força muscular, funcionalidade, mobilidade e qualidade de vida
de pacientes com osteoartrite de joelhos.
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CASUÍSTICA E MÉTODOS

Amostra

A amostra deste ensaio clínico controlado aleatório, placebocontrolado e duplo-cego foi composta por 61 indivíduosencaminhados pelo
Serviço Especializado em Reabilitação da cidade de Taboão da Serra- SP
no período de maio de 2009 a março de 2011.
Dos 61 indivíduos elegíveis, 15 foram excluídos por motivos diversos
(Figura 1). Restaram 46 que foram randomizados em dois grupos (Laser e
Placebo) por um secretário não envolvido na avaliação ou tratamento. Esta
distribuição foi feita por sorteio de envelopes selados e opacos, contendo o
grupo em que cada paciente seria alocado. O envelope foi levado
diretamente ao fisioterapeuta responsável pela intervenção, sem que o
paciente e o fisioterapeuta avaliador tivessem acesso ao resultado. Assim, o
Grupo Laser iniciou o estudo com 24 sujeitos e o Grupo Placebo com 22
sujeitos. Seis pacientes não aderiram ao tratamento e finalizaram o estudo
40 indivíduos, estando 20 em cada grupo.
Foram critérios de inclusão: ter idade entre 50-75 anos, radiografia de
joelho constatando OA de graus 2-4 de acordo com a escala de KellgrenLawrence66,dor no joelho e redução funcional nos últimos três meses e
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preencherem pelo menos um dos critérios de classificação do Colégio
Americano de Re umatologia67.
Segundo Kellgren-Lawrence66, as alterações nos Raios-X causadas
pela OA são classificadas em: normal (grau 0); possível estreitamento do
espaço articular e osteófito definido (Grau II); definido estreitamento do
espaço articular, múltiplos osteófitos

moderados,

alguma

esclerose

subcondral e possível deformidade do contorno ósseo (Grau III); notável
estreitamento do espaço articular, severa esclerose subcondral, definida
deformidade do contorno ósseo e presença de grandes osteófitos (Grau IV).
Os critérios de classificação do Colégio Americano de Reumatologia67
são:
1) Avaliação clínica e física (dor nos joelhos e três dos seguintes:
acima de 50 anos de idade, menos que 30 minutos de rigidez articular
matinal, fragilidade óssea, calor articular).
2) Avaliação clínica, física e radiográfica (dor nos joelhos e um dos
seguintes: acima de 50 anos de idade, menos que 30 minutos de rigidez
articular matinal, crepitação ao movimento ativo e presença de osteófitos).
3) Avaliação clínica, física e laboratorial (dor nos joelhos e cinco dos
seguintes: acima de 50 anos de idade, menos que 30 minutos de rigidez
articular matinal, fragilidade óssea, alargamento ósseo, calor articular,
crepitação ao movimento ativo, fator reumatóide< 1:40, sinal de osteoartrite
no líquido sinovial).
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Os critérios de exclusão foram: indivíduos que apresentavam doenças
sistêmicas não controladas como diabetes mellitus, demência, doença
psicológica, déficit cognitivo, déficit neurológico (sensorial ou motor), câncer,
hipertensão arterial sistêmica não controlada, obesidade mórbida (IMC igual
ou superior a 40), OA de quadril sintomática e que faziam uso de antiinflamatórios ou ansiolíticos nos últimos seis meses antes da avaliação
inicial.
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Elegíveis e interessados
Excluídos (n=15)
(n= 61)
? Não preencheram
os critérios de
inclusão (n=9)
Avaliação Inicial

? Impossibilidadepel
otrabalho (n=6)

(n=46) / Joelhos= 46

Randomizados
(n=46) / Joelhos= 46

Grupo Laser

Grupo Placebo

Alocados para receber
intervenção

Alocados para receber
intervenção

(n=24) / Joelhos= 24

(n= 22) / Joelhos= 22

Avaliados após Laser Ativo

Avaliados após Laser Placebo

(n=24) / Joelhos= 24

(n=22) / Joelhos= 22
Interromperam a
intervenção (n=2)

Interromperam a
intervenção (n=4)

Exercícios 3 dias por semana durante8 semanas

Avaliados após Exercícios

Avaliados após Exercícios

(n=20) / Joelhos= 20

(n=20) / Joelhos= 20

Análise Estatística (n=40) / Joelhos= 40

Figura 1- Fluxograma do processo de amostragem.
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Cálculo do tamanho da amostra

O tamanho da amostra foicalculado usando 80% de poder estatístico,
para detectar uma melhora de 20% na dor (EVA), com um desvio padrão
dedois pontos eum nível de significânciade 5%. Aamostra necessária foi
de17 pacientespor grupo.

Ética

Todos os procedimentos foram realizados após a aprovação pela
Comissão de Ética para Análise de Projetos de Pesquisa- CAPPesq da
Diretoria Clínica do Hospital das Clínicas e da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo (Processo: 0775/08) (Anexo 1) e da Comissão
Nacional de Ética em Pesquisa- CONEP (Parecer: 838/2009) (Anexo 2). O
ensaio clínico está registrado no www.clinicaltrials.gov- ProtocolRegistration
System, sob o número: CT01306435.
Todos os participantes foram informados dos procedimentos que
seriam realizados, e os que concordaram em participar do estudo assinaram
o termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo 3).
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Avaliação

Todos os participantes foram avaliados individualmente por um único
fisioterapeuta nos cinco diferentes momentos: Avaliação inicial (AV1), na 3a
semana após aplicação do laser (AV2), na 11a semana após o programa de
exercícios (AV3), três meses após o término do tratamento (AV4) e seis
meses após o término do tratamento (AV5).
A intensidade da dor foi avaliada pela Escala Visual Analógica
(EVA)68, que consiste em uma reta com 10 cm de comprimento, desprovida
de números, na qual há apenas a indicação no extremo esquerdo de
“ausência de dor” e no extremo direito de “dor insuportável”. Quanto maior o
escore, maior a intensidade de dor (ANEXO 4).
A amplitude de movimento da flexão do joelho foi avaliada com o
goniômetro universal (AESCULAP) com o paciente em pronação segundo
metodologia de Marques69 (ANEXO 5). A goniometria de extensão do joelho
também foi realizada, porém se optou por não acrescentar no estudo, pois
alguns pacientes apresentaram déficit de extensão por bloqueio ósseo,
consequência da evolução natural da doença, impossibilitando assim a
comparação do provável ganho de ADM após o uso da LBI e exercícios.
Para avaliar a força isométrica máxima do músculo quadríceps foi
utilizado o dinamômetro portátil modelo Lafayette ®, com o indivíduo sentado
com 60° de flexão do joelho 70 (angulação controlada com goniômetro). Os
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pacientes permaneceram na posição sentada na maca com coxa
estabilizada e realizaram movimento de extensão do joelho com o
dinamômetro mantido na região distal da perna. Foram realizadas três
mensurações, sendo considerado o valor médio (ANEXO 5).
A funcionalidade foi avaliada através do Questionário Lequesne71, que
é um índice composto de 11 questões sobre dor, desconforto e função. As
pontuações variam de 0 a 2 e, quanto maior o escore, maior o acometimento
(ANEXO 6).
A

mobilidade

e

o

equilíbrio

foram

avaliados

pelo

TimedGetUpandGo(TGUG)72. O teste quantifica em segundos a mobilidade
funcional através do tempo que o individuo necessita para realizar a tarefa
de levantar de uma cadeira, caminhar três metros, virar, voltar rumo à
cadeira e sentar novamente (ANEXO 7).
Para avaliação da qualidade de vida foi utilizado o Questioná rio
Western Ontario andMcMasterUniversitiesOsteoarthritis (WOMAC)73, um
instrumento de auto-avaliação que avalia a dor, rigidez articular e atividade
física. Quanto maior o escore, maior o impacto da OA na qualidade de vida
(ANEXO 8).
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Intervenção

Todos os participantes foram tratados individualmente por um único
fisioterapeuta e receberam tratamento três vezes por semana durante onze
semanas, sendo que nas três primeiras receberam apenas o LBI ativo ou
placebo e, nas oito seguintes, apenas exercícios.

Laser Terapia de Baixa Intensidade

Para o tratamento com LBI foi utilizado o equipamento de laser
modelo Irradia Classe 3B, previamente aferido e calibrado (Figura 1). Este
equipamento foi produzido com duas canetas idênticas, sendo uma delas
ativa (laser) e a outra selada (placebo). A caneta utilizada foi a de Arsenieto
de Gálio (GaAs), com comprimento de onda 904nm no espectro de luz no
infravermelho, 700Hz de frequência, 60mW de potência média, com potência
de pico de 20W, duração de pulso de 4,3 milissegundos, 50 segundos por
ponto e área do feixe de 0,5 cm2. Foram seguidas as recomendações da
WorldAssociationof Laser Therapy (WALT)74 para escolha da dose de
tratamento da LBI por ponto na OA de joelho.
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Figura 1: Imagem do equipamento de laser modelo Irradia Classe 3B.

No Grupo Laser, a energia foi irradiada em cinco pontos na região
sinovial na face medial e em quatro pontos na face lateral do joelho, com 3J
por ponto (Figura 2 e 3). A dose total de energia por joelho em cada
tratamento foi de 27J.
No Grupo Placebo, o procedimento foi idêntico ao do Grupo Laser,
porém sem emissão da radiação.
O fato de o laser ser invisível possibilitou que o terapeuta não
soubesse a qual grupo o paciente pertencia.
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Protocolo de Exercícios

Ambos os grupos realizaram o mesmo programa de exercícios
(Anexo 9), sendo respeitada a limitação de cada paciente.
O programa foi dividido em três fazes: P-1, P-2 e P-3 (Figura 4). Cada
sessão durou 45 minutos, assim divididas:
- 10 minutos de aquecimento (esteira ou bicicleta ergométrica).
- 30 minutos com 2-3 séries de P-1, P-2 ou P-3.
- 5 minutos de alongamento (isquiotibiais, quadríceps, adutores do
quadril e gastrocnêmios).
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Fases

Objetivos

Exercícios

Amplitude de
Movimento

Intensidade baixa

P1
(1ª e 2ª semanas)

Cada exercício 2 séries e
30 repetições

Aprendizado Motor
Equilíbrio
Coordenação

Alto número de
repetições
Pequeno grau de
dificuldade

P2
(3ª à 5ª semana)

Intensidade moderada
Fortalecimento

Cada exercício teve 3
séries e 20 repetições

Alto número de
repetições
Moderado grau de
dificuldade

P3
(6ª à 8ª semana)

Intensidade alta
Fortalecimento

Cada exercício teve 3
séries e 20 repetições

Alto número de
repetições
Moderado grau de
dificuldade

Figura 4 – Exercícios realizados nas oito semanas de tratamento.

Análise Estatística
Para análise dos dados, foi incluído apenas o joelho mais afetado de
cada paciente.
Todos os dados obtidos foram submetidos a uma análise descritiva e
inferencial e em todos os testes estatísticos o nível de significância foi de
5%. Para adesão à normalidade foi utilizado o teste de Shapiro-Wilk.
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Para a análise das características clínicas e demográficas dos
indivíduos na fase inicial do estudo e para a comparação das variáveis entre
os grupos no momento da linha de base, foi utilizado o teste t de Student.
Antes de se realizar as análises intragrupos e intergruposos
valoresforam padronizadosda seguinte forma:
•

Para

as

variáveisnas

quais

a

reduçãosignificamelhora

(dor,

funcionalidade, mobilidade e qualidade de vida), foi utilizada a
fórmula:(AV1-AV2) ÷AV1, (AV1-AV3) ÷AV1 e (AV1-AV5) ÷ AV1.
•

Para as variáveisnas quais o aumento significa melhora (amplitude de
movimento e força muscular), foi utilizada a fórmula:(AV2-AV1) ÷
Valor máximo-AV1, (AV3 – AV1)÷Valor máximo- AV1 e (AV5-AV1) ÷
Valor máximo- AV1.
Para as análises intragrupos foi utilizado o teste não paramétrico de

medidas repetidas de Friedman. Os rankings médios provenientes das
avaliações foram comparados por um teste de multipla comparação, onde
foram confrontadas as diferenças entre os rankings a um valor crítico da
diferença mínima entre os mesmos.
As análises intergrupos foram realizadas através do teste não
paramétrico de Mann-Whitney para variáveis independentes.
O Ganho Relativo foi calculado para os dois grupos e corresponde ao
ganho que o paciente obteve após o término do tratamento em relação ao
que ele poderia ter melhorado. Foi calculado do seguinte modo:
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•

Para as variáveis onde o aumento significa melhora foi calculado:
GR = 100*(pós-pré) ÷pré

•

Para as variáveis onde a diminuição representa melhora foi calculado:
GR = 100*(pré-pós) ÷pré
As análises foram conduzidasutilizando oStatistical Packagefor

SocialSciences (SPSS, versão 17) e admitido um nivel de significancia de
5%.
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RESULTADOS

A Tabela 1 apresenta as características clínicas e demográficas dos
indivíduos na fase inicial do estudo. Observa -se que não houve diferença
estatisticamente significante entre os grupos para as variáveis idade, peso,
altura, índice de massa corporal (IMC), sexo e grau da OA (p>0,05).

Tabela 1: Características clínicas e demográficas dos pacientes no início do estudo
em relação aos parâmetros: idade, peso, altura, sexo e graus de OA nos Grupos
Laser e Placebo.
VARIÁVEIS

LASER (n=20)

PLACEBO (n=20)

p*

Média (DP)/ n (%)

Média (DP)/ n (%)

IDADE (ANOS)

61,15 (7,52)

62,05 (6,62)

0,69

PESO (KG)

76,27 (10,32)

75,9 (15,61)

0,92

ALTURA (M)

1,59 (0,08)

1,59 (0,09)

0,83

IMC (KG/M2)

30,16 (4,12)

29,48 (4,82)

0,63

Feminino

15 (75%)

16 (80%)

0,71

Masculino

5 (25%)

4 (20%)

0,71

2

4 (20 %)

9 (45 %)

0,09

3

9 (45 %)

4 (20 %)

0,09

4

7 (35 %)

7 (35 %)

1,00

SEXO

GRAU OA

n= Número de pacientes; DP= Desvio Padrão; IMC= Índice de Massa Corporal;
OA= Osteoartrite; *Valor de p (teste t de Student).
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A Tabela 2 mostra os valores das variáveis na linha de base. Não
houve diferença estatisticamente significante entre os grupos(p>0,05).

Tabela 2: Dados das variáveis dor, amplitude de movimento, força muscular,
funcionalidade, mobilidade e qualidade de vida no momento da linha de base.
VARIÁVEIS

GRUPO LASER (n=20) GRUPO PLACEBO (n=20)

p*

Média (DP)

Média (DP)

DOR (cm)

5,32 (3,55)

3,54 (3,06)

0,098

ADM (graus)

91,50 (13,79)

91,80 (20,42)

0,992

FM (H/Kg)

11,63 (4,87)

9,96 (3,58)

0,207

FUNCIONALIDADE

11,88 (3,98)

11,55 (3,18)

0,776

MOBILIDADE

15,9 (5,33)

16,96 (7,78)

0,615

Dor

9,10 (4,92)

7,30 (3,54)

0,192

Rigidez

3,05 (1,96)

2,95 (2,14)

0,878

Função

33,85 (16,93)

27,15 (11,32)

0,188

Total

46,05 (22,99)

38,00 (14,91)

0,196

QUALIDADE DE VIDA
(WOMAC)

DP= Desvio Padrão; ADM= Amplitude de Movimento; FM= Força Muscular; *Valor
de p (teste t de Student).
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Avaliação Intragrupo

A Tabela 3 apresenta os valores da dor avaliados pela EVA nos cinco
tempos de avaliação.

Houve

diferença

estatisticamente

significante

(p<0,001) no Grupo Laser.

Tabela 3- Escores da dor nos diferentes tempos de avaliação
DOR (cm)

GRUPO LASER (n=20)

GRUPO PLACEBO (n=20)

Mediana (25%; 75%)

Mediana (25%; 75%)

AV1

5,40 (2,6; 8,6) b

2,95 (0,8; 4,9) a

AV2

2,35 (0; 7,1)a

2,40 (1,50; 4,2)a

AV3

0,65 (0,2; 5,2) a

1,70 (0; 3,6)a

AV4

1,20 (0,2; 3,6) a

1,25 (0,5; 2,9) a

AV5

1,90 (0,8; 3,8) a

1,75 (0; 3,8)a

p

p<0,001*

p= 0,276

n= Número de pacientes; AV= Avaliação; * Diferença estatisticamente significante
no teste não paramétrico de Friedman para a= 0,05;

a,b

em pares identifica quais

tempos são estatisticamente diferentes entre si (Teste de múltiplas comparações).

A Tabela 4 mostra os valores da amplitude de movimento em todos os
tempos

de

avaliação.

(p=0,032) no Grupo Laser.

Houve

diferença

estatisticamente

significante
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Tabela 4- Escores da amplitude de movimento nos diferentes tempos de avaliação.
ADM (graus)

GRUPO LASER (n=20)

GRUPO PLACEBO (n=20)

Mediana (25%; 75%)

Mediana (25%; 75%)

AV1

91,00 (80,0; 100,5)a

89,00 (72,0; 111,0)a

AV2

90,50(86,0; 98,5)a

95,00 (81,0; 110,0)a

AV3

100,00 (91,0; 109,0)b

97,50 (89,0; 108,5)a

AV4

100,00 (83,0; 104,0)a,b

108,00 (93,5; 118,5)a

AV5

95,39 (83,0; 103,0)a,b

101,00 (84,5; 114,0)a

p

p= 0,032*

p= 0,126

ADM= Amplitude de Movimento; n= Número de pacientes; AV= Avaliação;
*Diferença estatisticamente significante no teste não paramétrico de Friedman para
a= 0,05; a,b em pares identifica quais tempos são estatisticamente diferentes entre si
(Teste de múltiplas comparações).

Na tabela 5 observam-se os valores da força muscular em todos os
tempos de avaliação. Não houve diferença estatisticamente significante nos
grupos ao longo do tempo (p>0,05).
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Tabela 5- Escores da força muscular nos diferentes tempos de avaliação.
FM (H/Kg)

GRUPO LASER (n=20)

GRUPO PLACEBO (n=20)

Mediana (25%; 75%)

Mediana (25%; 75%)

AV1

10,80 (7,4; 16,0)a

11,25 (6,4; 13,6)a

AV2

11,10 (8,0; 15,3)a

11,00 (9,2; 12,4)a

AV3

13,90 (8,4; 16,3)a

10,70 (6,2; 12,8)a

AV4

11,85 (9,3; 16,0)a

11,95 (9,0; 14,0)a

AV5

14,65 (11,5; 17,6)a

11,40 (9,2; 16,6)a

p

p= 0,228

p= 0,211

FM= Força Muscular; n= Número de pacientes; AV= Avaliação; *Diferença
estatisticamente significante no teste não paramétrico de Friedman para a= 0,05; a,b
em pares identifica quais tempos são estatisticamente diferentes entre si (Teste de
múltiplas comparações).

A tabela 6 apresenta os valores da funcionalidade medida pela escala
Lequesne

em

todos

os

tempos

de

avaliação.

Houve

diferença

estatisticamente significante (p=0,003) no Grupo Laser ao longo do tempo.
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Tabela 6- Escores da funcionalidade nos diferentes tempos de avaliação.
FUNCIONALIDADE

GRUPO LASER (n=20)

GRUPO PLACEBO (n=20)

Mediana (25%; 75%)

Mediana (25%; 75%)

AV1

12,25 (9,5; 15,2)c

12,25 (9,2; 14,0)a

AV2

12,00 (6,2; 14,8)b,c

10,00 (9,0; 13,0)a

AV3

8,00 (5,0; 10,8)a

11,50 (6,5; 13,0)a

AV4

9,00 (4,8; 13,2)a,b

10,50 (6,0; 12,8)a

AV5

8,00 (6,5; 11,8)a,b

11,00 (8,0; 13,8)a

p

p=0,003*

p= 0,253

n= Número de pacientes; AV= Avaliação; *Diferença estatisticamente significante
no teste não paramétrico de Friedman para a= 0,05;

a,b

em pares identifica quais

tempos são estatisticamente diferentes entre si (Teste de múltiplas comparações).

A tabela 7 mostra os valores da mobilidade medida pelo TGUG em
todos os tempos de avaliação. Ambos os grupos apresentaram diferença
estatisticamente significante (p<0,05).
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Tabela 7- Escores da mobilidade nos diferentes tempos de avaliação.
MOBILIDADE

GRUPO LASER (n=20)

GRUPO PLACEBO (n=20)

Mediana (25%; 75%)

Mediana (25%; 75%)

AV1

15,10 (11,2; 21,2)c

14,60 (12,0; 18,2)b

AV2

12,50 (10,6; 15,5)b,c

12,95 (11,6; 14,9)a,b

AV3

10,45 (9,05; 12,9)a

12,00 (10,9; 15,0)a

AV4

12,05 (10,6; 13,8)a,b

12,15 (10,3; 13,0)a

AV5

10,81 (9,6; 12,1)a

10,95 (10,0; 16,1)a

p

p<0,001*

p= 0,013*

n= Número de pacientes; AV= Avaliação; *Diferença estatisticamente significante
no teste não paramétrico de Friedman para a= 0,05;

a,b

em pares identifica quais

tempos são estatisticamente diferentes entre si (Teste de múltiplas comparações).

Na tabela 8 constam os valores da qualidade de vida avaliada pela
WOMAC. O Grupo Laser apresentou diferença estatisticamente significante
para as variáveis dor (p=0,001), função (p<0,001) e total (p<0,001) e o
Grupo Placebo para as variáveis função (p=0,017) e total (p=0,02).
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Tabela 8- Escores do questionário WOMAC nos diferentes tempos de avaliação.
QUALIDADE DE VIDA

GRUPO LASER (n=20)

GRUPO PLACEBO (n=20)

(WOMAC)

Mediana (25%; 75%)

Mediana (25%; 75%)

AV1

10,50 (4,5; 12,5)

AV2

6,00 (4,0; 9,0)

AV3

DOR

7,00 (4,5; 9,5)

a

a

6,00 (3,0; 9,0)

a

4,00 (1,0; 7,0)

a

7,00 (3,5; 9,5)

a

AV4

5,50 (1,5; 9,0)

a

5,00 (2,5; 6,5)

a

AV5

5,15 (2,0; 6,5)

a

5,00 (2,0; 9,0)

a

p

p=0,001*

FUNÇÃOAV1

p=0,094
b

29,50 (23,0; 35,5)

b

a

25,50 (18,0; 38,5)

35,00 (19,5; 51,0)

AV2

22,00 (13,5; 32,5)

AV3

17,00 (9,0; 27,5)

AV4

19,50 (10,0; 32,5)

AV5

20,2 (9,5; 26,5)

p

p<0,001*

a

b

a,b

19,50 (16,5; 32,0)

a

a

17,50 (9,0; 25,0)

a

b

22,50 (12,0; 35,5)
p=0,017*

3,00 (1,0; 5,0)

a

3,50 (1,0; 5,0)

a

AV2

1,00 (1,0; 3,5)

a

3,00 (1,0; 4,5)

a

AV3

2,00 (1,0; 3;0)

a

2,00 (1,0; 3,5)

a

AV4

2,00 (1,5; 4,0)

a

1,50 (0; 3,5)

AV5

2,00 (0; 3,5)

p

p=0,201

AV1

50,00 (28,5; 69,0)

AV2

30,00 (19,5; 46,5)

AV3

22,00 (11,0; 38,0)

AV4
AV5
p

RIGIDEZAV1

TOTAL

b

a

a

2,50 (0,5; 4,5)

a

p=0,480
b

37,50 (28,0; 49,5)

b

a

35,50 (23,0; 50,0)

a

29,50 (19,0; 44,5)

27,00 (14,0; 45,5)

a

26,00 (12,5; 31,0)

27,4 (14,0; 38,0)

a

30,00 (15,5; 47,0)

p‹0,001*

p=0,02*

b
b
a
b

n= Número de pacientes; AV= Avaliação; * Diferença estatisticamente significante
no teste não paramétrico de Friedman para a= 0,05;

a,b

em pares identifica quais

tempos são estatisticamente diferentes entre si (Teste de múltiplas comparações).
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Comparação entre grupos

A Tabela 9 mostra a comparação das variáveis dor, amplitude de
movimento, força muscular, funcionalidade, mobilidade e variáveis da
WOMAC entre o Grupo Laser e Placebo, nas avaliações 1 e 2. Houve uma
diferença estatisticamente significante entre os grupos (p<0,05) nas
variáveis: função (p=0,01) e total (p=0,02) da WOMAC, evidenciando uma
melhora no Grupo Laser para estas variáveis.
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Tabela 9- Comparação entre os grupos Laser e Placebo para as variáveis dor,
amplitude de movimento, força muscular, funcionalidade, mobilidade e qualidade de
vida nas avaliações 1 e 2.
1x2
VARIÁVEIS

GRUPOS

DOR

Laser

ADM

MOBILIDADE

FM

FUNCIONALIDADE

GRM(%)

RM

0,16

24,70%

23,45

Placebo

0,03

-23,40%

17,55

Laser

0,02

-44,90%

18,10

Placebo

0,21

-25,70%

22,90

Laser

-0,03

8,9%

20,95

Placebo

0,01

12,2%

20,05

Laser

0,04

-11,9%

19,10

Placebo

0,12

6,7%

21,90

Laser

0,11

5,9%

20,10

Placebo
WOMAC- DOR

WOMAC- RIGIDEZ

0,1

8,0%

20,90

Laser

0,29

17,20%

22,95

Placebo

0,07

2,70%

18,05

Laser

0,33

21,10%

23,43

0

-22,60%

17,58

0,23

27,00%

25,23

Placebo
WOMAC- FUNÇÃO

WOMAC- TOTAL

MEDIANA

Laser
Placebo

-0,12

-2,60%

15,78

Laser

0,21

25,40%

24,83

Placebo

0,05

-0,2%

Z

p

-1,60

0,11

-1,30

0,19

-0,24

0,81

-0,76

0,45

-0,22

0,83

-1,33

0,18

-1,59

0,11

-2,56

0,01*

-2,34

0,02*

16,18

Valor Z crítico para 95% = |1,96|; GRM(%) = Ganho Relativo Médio; RM = Ranking Médio
dos Ganhos Relativos; ADM= Amplitude de Movimento; FM= Força Muscular; *Diferença
estatisticamente significante no teste não paramétrico de Mann-Whitney para α= 0,05.
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Na tabela 10 observa-se a comparação das variáveis dor, amplitude
de movimento, força muscular, funcionalidade, mobilidade e variáveis da
WOMAC entre o Grupo Laser e Placebo, nas avaliações 1 e 3. Diferença
estatisticamente significante foi encontrada entre os grupos nas variáveis:
dor (p<0,01), função (p=0,01) e total (p=0,02) da WOMAC, evidenciando
uma melhora no Grupo Laser para estas variáveis.
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Tabela 10- Comparação entre os grupos Laser e Placebo para as variáveis dor,
amplitude de movimento, força muscular, funcionalidade, mobilidade e qualidade de
vida nas avaliações 1 e 3.
AV1 x AV3
VARIÁVEIS

GRUPOS

DOR

Laser

ADM

MEDIANA

GRM(%)

RM

0,4

39,8%

22,25

Placebo

0,43

7,7%

18,75

Laser

0,17

14,7%

20,63

Placebo
FM

FUNCIONALIDADE

MOBILIDADE

WOMAC- DOR

WOMAC- RIGIDEZ

0,2

11,9%

20,38

0

-21,6%

21

Placebo

0,04

-12,2%

20

Laser

0,28

27,7%

23,8

Placebo

0,09

10,4%

17,2

Laser

0,24

23,7%

22,85

Laser

Placebo

0,17

14,2%

18,15

Laser

0,45

45,5%

27,38

Placebo

0,04

5,7%

13,63

Laser

0,17

-7,3%

22

0

-37,4%

19

0,43

43,5%

25,1

Placebo
WOMAC- FUNÇÃO

WOMAC- TOTAL

Laser
Placebo

0,26

3,0%

15,9

Laser

0,45

42,5%

24,88

Placebo

0,27

4,6%

16,13

Z

p

-0,95

0,34

-0,07

0,95

-0,27

0,79

-1,79

0,07

-1,27

0,2

-3,73

p<0,01*

-0,82

0,41

-2,49

0,01*

-2,37

0,02*

Valor Z crítico para 95% = |1,96|; GRM(%) = Ganho Relativo Médio; RM = Ranking Médio
dos Ganhos Relativos; ADM= Amplitude de Movimento; FM= Força Muscular; *Diferença
estatisticamente significante no teste não paramétrico de Mann-Whitney para α= 0,05
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A tabela 11 apresenta a comparação dos valores padronizados
relativos das variáveis dor, amplitude de movimento, força muscular,
funcionalidade, mobilidade e variáveis da WOMAC entre o Grupo Laser e
Placebo, nas avaliações 1 e 5. Não foi encontrada diferença estatisticamente
significante entre os grupos (p>0,05) em nenhuma das variáveis.
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Tabela 11- Comparação entre os grupos Laser e Placebo para as variáveis dor,
amplitude de movimento, força muscular, funcionalidade, mobilidade e qualidade de
vida nas avaliações 1 e 5.
AV1 x AV5
VARIÁVEIS

GRUPOS

DOR

ADM

Mediana

GRM(%)

RM

Laser

0,32

32,0%

22,23

Placebo

0,23

-19,1%

18,78

0,1

2,6%

19,38

Laser
Placebo

FM

FUNCIONALIDADE

MOBILIDADE

WOMAC- DOR

WOMAC- RIGIDEZ

WOMAC- FUNÇÃO

WOMAC- TOTAL

Laser

0,23

-29,8%

21,63

0,3

19,9%

22,48

Placebo

0,15

13,9%

18,53

Laser

0,31

17,7%

23,1

Placebo

0,04

1,1%

17,9

0,3

25,1%

22,85

Laser
Placebo

0,22

16,6%

18,15

Laser

0,32

2,4%

22,1

Placebo

0,25

4,5%

18,9

Laser

0,37

-6,6%

22,3

Placebo

0,07

-32,8%

18,7

Laser

0,43

-15,4%

22,95

Placebo

0,06

2,7%

18,05

Laser

0,44

-41,3%

22,68

0,1

4,1%

18,33

Placebo

Z

p

-0,93

0,35

-0,61

0,54

-1,07

0,29

-1,41

0,16

-1,27

0,2

-0,87

0,39

-0,98

0,33

-1,33

0,18

-1,18

0,24

Valor Z crítico para 95% = |1,96|; GRM(%) = Ganho Relativo Médio; RM = Ranking Médio
dos Ganhos Relativos; ADM= Amplitude de Movimento; FM= Força Muscular; *Diferença
estatisticamente significante no teste não paramétrico de Mann-Whitney para α= 0,05
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Ganho Relativo entre os grupos nos diferentes tempos

Com o objetivo de verificar o ganho clínico, foi calculado o ganho
relativo para cada variável em cada tempo de avaliação. Ganhos positivos
indicam melhora e negativos piora.
No Grupo Laser, a variável dor apresentou ganho relativo maior em
todos os tempos de avaliação, indicando melhora acentuada (Figura 5).
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57%

55%
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37%

34%
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30%

Placebo
20%
10%

7%
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AV1 X AV2

AV1 X AV3

AV1 X AV4

AV1 X AV5

Figura 5: Ganho relativo para a variável dor dos Grupos Laser e Placebo

Para a variável mobilidade, o Grupo Laser apresentou ganho relativo
maior do que o placebo na terceira e quinta avaliação (Figura 6).
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Figura 6: Ganho relativo para a variável mobilidade dos Grupos Laser e Placebo

O Grupo Laser apresentou maior ganho relativo na variável amplitude
de movimento apenas na terceira avaliação. O Grupo Placebo apresento u
um ganho expressivo na quarta avaliação (Figura 7).
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Figura 7: Ganho relativo para a variável amplitude de movimento dos Grupos Laser
e Placebo

A Figura 8 mostra que o ganho relativo para a variável força muscular
foi maior no Grupo Laser na terceira e quinta avaliação. O Grupo Placebo
apresentou valores negativos na terceira avaliação, mas na segunda e
quarta avaliação, superou o grupo laser.
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Figura 8: Ganho relativo para a variável força muscular dos Grupos Laser e Placebo

O Grupo Laser apresentou ganho mais expressivo para a variável
funcionalidade em todos os tempos (Figura 9).
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Figura 9: Ganho relativo para a variável funcionalidade dos Grupos Laser e Placebo
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Assim como para a variável funcionalidade, o Grupo Laser apresentou
maior ganho relativo para a variável WOMAC-dor em todos os tempos
(Figura 10).
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Figura 10: Ganho relativo para a variável WOMAC-Dor dos Grupos Laser e Placebo

Na variável WOMAC-rigidez, o Grupo Laser apresentou maior ganho
relativo na segunda, terceira e qui nta avaliação. O Grupo Placebo
apresentou um ganho expressivo na quarta avaliação (Figura 11).
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Figura 11: Ganho relativo para a variável WOMAC-Rigidez dos Grupos Laser e
Placebo

A Figura 12 mostra o ganho relativo na WOMAC-função. O Grupo
Laser apresentou maior ganho relativo na segunda, terceira e quinta
avaliação.
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Figura 12: Ganho relativo para a variável WOMAC-Função dos Grupos Laser e
Placebo

Para a variável WOMAC-total, o Grupo Laser apresentou maior ganho
relativo na segunda, terceira e quinta avaliação. Na quarta avaliação, o
ganho relativo foi igual em ambos os grupos (Figura 13).
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Figura 13: Ganho relativo para a variável WOMAC-Total dos Grupos Laser e
Placebo
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DISCUSSÃO

O objetivo deste estudo foi investigar os efeitos do laser de baixa
intensidade associado a um programa de exercícios na dor, amplitude de
movimento, força muscular, funcionalidade, mobilidade e qualidade de vida
de pacientes com osteoartrite de joelhos. Os dados mostram melhora da dor,
amplitude de movimento, funcionalidade, mobilidade e qualidade de vida no
Grupo Laser, enquanto o Grupo Placebo apresenta melhora na mobilidade e
qualidade de vida. Na comparação entre os grupos, foi observada uma
melhora do Grupo Laser nas variáveis da WOMAC: função e qualidade de
vida após a aplicação da LBI e dor, função e qualidade de vida após a
aplicação dos exercícios. No Grupo Laser também foi observado maior
ganho relativo em todas as avaliações nas variáveis dor, funcionalidade,
WOMAC-dor e WOMAC-total. Para as variáveis mobilidade, WOMAC-rigidez
e WOMAC-função, o Grupo Laser superou o Grupo Placebo no ganho
relativo em três das quatro avaliações realizadas.
A Organização Mundial da Saúde publicou um relatório sobre a
incidência de acometimentos da osteoartrite, constatando que esta se tornou
a quarta maior causa de deficiência nas mulheres e a oitava nos homens 75.
Tarigan76 relata que antes dos 50 anos a prevalência de OA é maior em
homens, tornando-se mais frequente em mulheres acima dos 50.
Corroborando com estes, pudemos observar em nosso estudo, uma maior
participação de pacientes do sexo feminino acima de 60 anos.
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Um fator de risco associado à OA comumente relatado pela
comunidade científica e também comprovado neste estudo é o elevado
Índice de Massa Corporal (IMC), que pode ser um dos principais
responsáveis pela dor em mulheres pela sobrecarga musculoesquelética77.
Neste estudo houve também uma prevalência radiográfica de OA grau
2 no Grupo Placebo e OA grau 3 no Grupo Laser. Dieppe18 relata que
apenas 50% das pacientes com alterações radiológicas graves apresentam
sintomatologia dolorosa. De acordo com este, Thumboo78 relata que nem
sempre

ocorre

uma

relação

proporcional

entre

a

severidade

das

anormalidades radiográficas e a sintomatologia dolorosa, fato comprovado
em nosso estudo, pois os grupos apresentaram níveis semelhantes de dor
na linha de base, mesmo apresentando graus de acometimento diferentes
de OA.
No presente estudo, na avaliação intragrupo, o Grupo Laser
apresentou melhora da dor após a aplicação do LBI, que se manteve até a
última avaliação, fato não observado no Grupo Placebo. Na comparação
entre os grupos, o Grupo Laser apresentou melhora na variável WOMAC-dor
após o programa de exercícios. Acredita-se que a analgesia após a
aplicação do laser se deva ao efeito anti-inflamatório do LBI aplicado em
pontos específicos preconizados pela WALT74 sobre a cápsula articular, com
dose de 3J. Resultado semelhante foi encontrado por Bjordalet al79, que
mostrou

que

a

aplicação

do

laser

sobre

esses

pontos

reduz

significativamente a dor e melhora o estado de saúde global dos pacientes
com dor articular crônica. Brosseauet al80, em uma metanálise, afirmam que
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a redução da dor com uso do LBI pode ser devido ao aumento de
neurotransmissores, entre eles a serotonina, implicados na modulação da
dor. Corroborando nossos achados, Hegeduset al60, por meio de ensaio
clínico aleatorizado e controlado de acordo com as recomendações da
WALT, utilizaram laser AsGaAl de 830nm com potência média de 50 mW e
100mW respectivamente, com dose de 6J por ponto e encontraram
resultados efetivos no alívio da dor e melhora da microcirculação na área
irradiada.
Em relação ao exercício físico, há farta evidência científica dos efeitos
benéficos na dor e na função de pacientes com OA de joelho 2,81,82,83,84, fato
que pode justificar a analgesia mantida no Grupo Laser. Acreditamos que a
analgesia provocada pelo laser em nosso estudo tenha favorecido uma
melhor execução dos exercícios por parte dos pacientes e que a associação
de ambos tenha potencializado e prolongado o efeito analgésico.
Em nosso estudo, o Grupo Laser apresentou melhora na amplitude de
movimento e funcionalidade após o programa de exercícios, mas o mesmo
não foi observado no Grupo Placebo. Na variável WOMAC-função, o Grupo
Laser apresentou melhora após a aplicação do LBI, enquanto o Grupo
Placebo apresentou melhora após o programa de exercícios. Na
comparação entre os grupos, foi verificada diferença na variável WOMACfunção após a aplicação do LBI, evidenciando uma melhora no Grupo Laser.
Resultados semelhantes foram constatados por Stelianet al,56 que
compararam o efeito dos lasers Hélio Neônio (HeNe), infravermelho e
placebo em pacientes com OA de joelho e encontraram redução na dor e

58

melhora na funcionalidade após aplicação de ambas terapias com laser e
não no grupo placebo. Em uma revisão sistemática, Jamtvedtet al85
concluíram que há moderadas evidências que o LBI reduz a dor e melhora a
função de pacientes com OA de joelho. Diferente destes, Bulowet al57
avaliaram o efeito do laser AsGaAl de 830nm no tratamento de pacientes
com OA de joelho e não encontraram diferença significativa na dor,
amplitude de movimento ou funcionalidade entre a aplicação do laser e do
placebo. Esta ausência de melhora pode ser explicada pela aplicação de
baixa dosagem do laser (menor que 3J) sobre pontos específicos da dor e
não diretamente sobre os tecidos moles periarticulares.
Também verificamos no estudo uma melhora da qualidade de vida no
Grupo Laser após a aplicação do LBI e no Placebo três meses após o
término do tratamento. Na comparação entre os grupos, foi constatada
diferença na qualidade de vida após a aplicação do LBI e dos exercícios,
evidenciando uma melhora no Grupo Laser. Corroborando nossos achados,
Guret al59 também comparam o efeito do laser ativo e do placebo associado
a exercícios em pacientes com OA de joelhos e concluíram que a aplicação
do LBI associada a exercícios foi mais efetiva no alívio da dor, melhora da
funcionalidade e qualidade de vida do que o placebo associado a
exercícios.Já Tasciogluet al58 não encontraram melhora significativa na dor e
na qualidade de vida de pacientes com OA de joelho após a aplicação do
laser AsGaAl de 830nm e potência média de 50mW, com doses de 3J e
1,5J. Estes acreditam que a ausência de resultados no grupo laser se deva à
modalidade de laser utilizada, dosagem, comprimento de onda e também
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pela aplicação direta sobre os pontos dolorosos e não ao redor da cápsula
articular ou membrana sinovial.
Pacientes com OA de joelho apresentam uma redução de 50% a 60%
da força do quadríceps, causada por atrofia por desuso e inibição
artrogênica86. Estudos87,88 têm sugerido que a disfunção sensório-motora do
quadríceps pode ser importante na patogênese e na progressão da OA,
como um determinante da inabilidade. Nossos resultados mostraram que
não houve uma melhora significativa da força do músculo quadríceps em
ambos os grupos, mas houve uma melhora da funcionalidade. MontesMolina 61, seguindo as recomendações da WALT, utilizaram laser de 830nm
com potência média de 50mW e 100mW respectivamente, com dose de 6J
por ponto e concluíram que a aplicação do LBI associado a exercícios de
quadríceps é um método seguro e efetivo na redução da dor, fato também
observado em nosso estudo.
Pellandet al88, em uma metanálise, concluíram que os exercícios de
fortalecimento têm efeito apenas na melhora da dor e da funcionalidade em
pacientes com OA e que, para melhorar a efetividade destes, é necessário
associá-los a um completo programa de exercícios incluindo amplitude de
movimento, alongamentos, equilíbrio funcional e exercícios aeróbicos.
Nosso programa de exercícios foi semelhante ao sugerido por estes autores.
Sendo assim, acreditamos que a ausência de melhora na força do músculo
quadríceps, encontrada em nosso estudo, se justifique pelo fato do
programa de exercícios ter tido enfoque na melhora global do paciente com
OA e não apenas no fortalecimento de um músculo isolado. Hurley e Scott89,
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após aplicarem um programa de exercícios em pacientes com OA de joelho,
concluíram que a melhora da força muscular e funcionalidade podem adiar
ou até mesmo evitar a necessidade de intervenção cirúrgica. Com base nos
resultados de nosso estudo, acreditamos que a associação do LBI a um
programa de exercícios possa ser ainda mais eficaz para adiar ou evitar a
intervenção cirúrgica.
As intervenções farmacológicas são crescentes no tratamento da OA
visando o alívio da dor. Segundo Ghosh35 , os medicamentos comumente
utilizados para o alívio da dor e da inflamação de pacientes com OA podem,
similarmente, inibir os mecanismos de reparação da cartilagem. Bjordalet
al62, em uma metanálise sobre o efeitos dos anti-inflamatórios nãoesteroidais (NSAIDs) no alívio da dor de pacientes com OA de joelho,
concluíram que, mesmo ocorrendo uma diminuição do quadro doloroso, seu
uso prolongado pode causar aumento da pressão sanguínea e falência
renal, entre outros.Segundo Guret al59, o LBI pode ser um importante
complemento aos exercícios no tratamento de pacientes com OA,
especialmente por não apresentar efeitos adversos como os encontrados no
tratamento

medicamentoso.

Estes

dados

corroboram

os

resultados

encontrados neste trabalho, uma vez que o Grupo Laser apresentou maior
ganho clínico em quase todas as variáveis quando comparado ao Grupo
Placebo, mesmo não fazendo consumo de medicamentos. Sugerimos,
assim, que o LBI pode ser um importante recurso quando associado a
exercícios no tratamento conservador de pacientes com OA de joelho.
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CONCLUSÃO

A Laserterapia de Baixa Intensidade, associada a um programa de
exercícios, é efetiva na melhora da dor, funcionalidade, amplitude de
movimento e qualidade de vida de pacientes com osteoartrite de joelhos.
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ANEXOS
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Anexo 1: Aprovação do Comitê de Ética- CAPPesq
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Anexo 2: Aprovação da Comissão Nacional de Ética em
Pesquisa- CONEP/MS
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Anexo 3: Termo de consentimento livre e esclarecido

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-HCFMUSP
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
_______________________________________________________________
DADOS

DE

IDENTIFICAÇÃO

DO

SUJEITO

DA

PESQUISA

OU

RESPONSÁVEL LEGAL
1. NOME: .:............................................................................................................
DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : .....................................SEXO :M ? F ?
DATA NASCIMENTO: ......../......../......
ENDEREÇO ......................................................................Nº .............................
APTO: ..................BAIRRO: ..............................................................................
CIDADE .............................................................
CEP:........................................TELEFONE: DDD(............).................................
2.RESPONSÁVEL LEGAL
:..............................................................................................................................
NATUREZA
(grau
de
parentesco,
........................................................

tutor,

curador

etc.):

DOCUMENTO DE IDENTIDADE :....................................SEXO: M ? F ?
DATA NASCIMENTO.: ....../......./......
ENDEREÇO: .............................................Nº ...........APTO: .............................
BAIRRO: ...........................................CIDADE:...................................................
CEP:.....................................TELEFONE:DDD (...........).....................................
______________________________________________________________
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DADOS SOBRE A PESQUISA
1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: EFICÁCIA DA LASERTERAPIA
DE BAIXA INTENSIDADE ASSOCIADA A EXERCÍCIOS EM PACIENTES
COM OSTEOARTRITE DE JOELHO: ESTUDO RANDOMIZADO E DUPLOCEGO
PESQUISADORA: Profa. Dra. Amélia Pasqual Marques
CARGO/FUNÇÃO: Professor Associado.
INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº 364-F
UNIDADE DO HCFMUSP: Faculdade de Medicina da Universidade de são
Paulo
_______________________________________________________________
Estamos fazendo uma pesquisa sobre o uso do laser, aparelho de
fisioterapia, e exercícios em pessoas que tem Osteoartrite no joelho, que tem
dor e dificuldade para realizar o trabalho do dia-dia. Com este trabalho
pretende-se verificar qual é o melhor tratamento para a dor, os movimentos, a
força da perna, o equilíbrio e a qualidade de vida.
As pessoas que participarem serão avaliadas com questionários antes,
durante e depois do tratamento, em relação à dor, funcionalidade, força e
mobilidade. Depois disso, as pessoas serão tratadas com um aparelho de
fisioterapia (laser) e exercícios.
Não há riscos ou desconforto para os participantes, pois não há efeitos
colaterais ou efeitos adversos na aplicação do laser. Os exercícios serão
realizados a partir da quarta semana e haverá uma progressão nos exercícios,
de acordo com cada indivíduo, sempre respeitando o nível de dor.
Com este estudo vai ser possível verificar qual dos tratamentos de
fisioterapia propostos é mais eficaz. Porém somente no final do estudo
poderemos concluir a presença de algum benefício e caso o paciente deseje,
poderá fazer o tratamento onde o resultado foi mais eficaz.
Serão feitas orientações das atividades de vida diária de modo que o
paciente possa realizá -las sem dor e esforço.
Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais
responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O
principal investigador é a Dra Amélia Pasqual Marques que pode ser
encontrado no endereço Rua Cipotânia, 51 – Cidade Universitária Telefone:
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3091.7451 – Celular 8555.5895. Se você tiver alguma consideração ou dúvida
sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em
Pesquisa (CEP) – Rua Ovídio Pires de Campos, 225 – 5º andar – tel: 30696442 ramais 16, 17, 18 ou 20, FAX: 3069-6442 ramal 26 – E-mail:
cappesq@hcnet.usp.br
É garantida a liberdade da retirada do consentimento a qualquer momento e
deixar de participar do estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de seu
tratamento na Instituição.
As informações obtidas serão analisadas em conjunto com as dos outros
pacientes, não sendo divulgada a identificação de nenhum paciente;
O paciente será mantido atualizado sobre os resultados parciais das
pesquisas ou de resultados que sejam do conhecimento dos pesquisadores;
Não haverá despesas pessoais para o participante em qualquer fase do
estudo, incluindo exames e consultas. Também não há compensação
financeira relacionada à sua participação. Se existir qualquer despesa
adicional, ela será absorvida pelo orçamento da pesquisa.

O pesquisador se compromete a utilizar os dados e o material coletado
somente para esta pesquisa.

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que
li ou que foram lidas para mim, descrevendo o estudo “EFICÁCIA DA
LASERTERAPIA DE BAIXA INTENSIDADE ASSOCIADA A EXERCÍCIOS EM
PACIENTES COM OSTEOARTRITE DE JOELHO: ESTUDO RANDOMIZADO
E DUPLO-CEGO”.

Eu discuti com a Dra. Amélia Pasqual Marques sobre a minha decisão
em participar nesse estudo. Ficaram claros para mim quais são os
propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados, seus
desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de
esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha participação é
isenta de despesas e que tenho garantia do acesso a tratamento hospitalar
quando necessário. Concordo voluntariamente em participar deste estudo e
poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante
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o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que
eu possa ter adquirido, ou no meu atendimento neste Serviço.

-----------------------------------------------------------------------Assinatura do paciente/representante
legal

Data

/

/

------------------------------------------------------------------------Assinatura da testemunha

Data

/

/

para casos de pacientes menores de 18 anos, analfabetos, semianalfabetos
ou portadores de deficiência auditiva ou visual.

(Somente para o responsável do projeto)

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e
Esclarecido deste paciente ou representante legal para a participação neste
estudo.

------------------------------------------------------------------------Assinatura
estudo
Data

/

do

/

responsável

pelo
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Anexo 4: Registro da Dor

Data do Nascimento: _______ / _______ / ________ - ___________anos
Nome

: ______________________________________

Data de Hoje : _______ / ________ / ________

Marque em que fase o projeto está:
? Inicial
? 3 semanas (LLLT- após tratamento
com laser)
? 8 semanas (após a intervenção)
? 3 meses após a intervenção
? 6 meses após a intervenção

Marque na linha a quantidade de dor no joelho que você tem sentido nos
últimos dois dias nas seguintes situações:

Quando você em suas atividades diárias movimenta o joelho, você
sente:
|
Nenhuma dor

|
Dor severa

Quando você descansa:

|
|Nenhuma dor

Dor severa
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Anexo 5: Registro da Função

Data do Nascimento
Nome

: _______ / _______ / _____- ___________anos

: ______________________________________

Data de Hoje : _______ / ________ / ________

Marque a fase em que o projeto
está:
? Inicial
? 3 semanas (LLLT- após
tratamento com laser)
? 8 semanas (após a intervenção)
? 3 meses após a intervenção
? 6 meses após a intervenção

Movimento ativo do joelho, medidos em prono:
Joelho com Osteoartrite

Direito

Esquerdo

Flexão (max,)

Força isométrica no m, Quadríceps, medidas na posição sentada, por
dinamômetro portátil:
Joelho com Osteoartrite
em 10° flexão
em 90° flexão
Unidade de medida

Direito

Esquerdo
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Anexo 6: Questionário AlgofuncionalLequesne

Questionário Algofuncional de Lequesne (aplicar separadamente para joelho e
quadril)
___________________________________________________________________
Dor ou desconforto
• Durante o descanso noturno:
- nenhum ou insignificante

0

- somente em movimento ou em certas posições

1

- mesmo sem movimento

2

• rigidez matinal ou dor que diminui após se levantar
- 1 minuto ou menos

0

- mais de 1 minuto porém menos de 15 minutos

1

- mais 15 minutos

2

• depois de andar por 30 minutos

0–1

• enquanto anda
- nenhuma

0

- somente depois de andar alguma distância

1

- logo depois de começar a andar e aumenta se continuar a andar

2

- depois de começar a andar, não aumentando

1

• ao ficar sentado por muito tempo (2 horas) (somente se quadril)

0–1

• enquanto se levanta da cadeira, sem ajuda dos braços (somente se joelho)0 – 1
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Máxima distância caminhada/andada (pode caminhar com dor):
- sem limite

0

- mais de 1 km, porém com alguma dificuldade

1

- aproximadamente 1 km (em + ou - 15 minutos)

2

- de 500 a 900 metros (aproximadamente 8 a 15 minutos)

3

- de 300 a 500 metros

4

- de 100 a 300 metros

5

- menos de 100 metros

6

- com uma bengala ou muleta

1

- com 2 muletas ou 2 bengalas

2

Atividades do dia-a-dia/vida diária (Aplicar somente para quadril)*
- colocar as meias inclinando-se para frente

0 – 2*

- pegar um objeto no chão

0 – 2*

- subir ou descer um andar de escadas

0 – 2*

- pode entrar e sair de um carro

0 – 2*

Atividades do dia-a-dia/vida diária (aplicar somente para joelho)*
- consegue subir um andar de escadas

0 – 2*

- consegue descer um andar de escadas

0 – 2*

- agachar-se ou ajoelhar-se

0 – 2*

- consegue andar em chão irregular / esburacado

0 – 2*

___________________________________________________________________
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*Sem dificuldade: 0
Com pouca dificuldade: 0,5
Com dificuldade: 1
Com muita dificuldade: 1,5
Incapaz: 2
___________________________________________________________________

Soma da pontuação
Extremamente grave (igual ou maior que 14 pontos)
Muito grave (11 a 13 pontos)
Grave (8 a 10 pontos)
Moderada (5 a 7 pontos)
Pouco acometimento (1 a 4 pontos)
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Anexo 7: Timed Get Up and Go

Objetivo: avaliar a mobilidade e o equilíbrio. É amplamente utilizado por ser de fácil
aplicação. O teste quantifica em segundos a mobilidade funcional através do tempo
que o individuo realiza a tarefa, ou seja, em quantos segundos ele levanta de uma
cadeira padronizada com apoio e braços e de aproximadamente 46 cm de altura e
braços de 65 cm de altura, caminha 3 metros, vira, volta rumo à cadeira e senta
novamente.
Procedimento de Avaliação: o teste é realizado com o uso de seus calçados
habituais e se necessário de bengala. No TUG, o idoso parte da posição inicial com
as costas apoiadas na cadeira, e é instruído a se levantar, andar um percurso linear
de 3 metros até um ponto pré-determinado marcado no chão, regressar e tornar a
sentar-se apoiando as costas na mesma cadeira. O paciente é instruído á não
conversar durante a execução do teste e realizá-lo numa velocidade habitual autoselecionada, de forma segura.
O teste tem início após o sinal de partida representado simultaneamente pela flexão
do braço esquerdo do avaliador e pelo comando verbal "vá" (instante em que inicia
a cronometragem). A cronometragem será parada somente quando o idoso colocarse novamente na posição inicial sentado com as costas apoiadas na cadeira.

Instrução: sujeito sentado em uma cadeira com braços, com as costas apoiadas,
usando seus calçados usuais e seu dispositivo de auxílio à marcha. Após o
comando “vá”, deve se levantar da cadeira e andar um percurso linear de 3 metros,
com passos seguros, retornar em direção à cadeira e sentar-se novamente.

TEMPO GASTO NA TAREFA: _________________________ segundos
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Anexo 8: Índice WOMAC para Osteoartrite

Nome: ___________________________Data avaliação: ____/____/_____

Sessão A
As perguntas a seguir se referem à intensidade da dor que você está
atualmente sentindo devido à artrite do seu joelho. Para cada situação, por favor,
coloque a intensidade da dor que sentiu nas últimas 72 horas (Por favor, marque
suas respostas com um “X”).

Pergunta: Qual a intensidade da sua dor??

1-Caminhando em um lugar plano:
Nenhuma ?Pouca

? Moderada ? Intensa ?

Muito Intensa ?

2-Subindo ou descendo escadas:
Nenhuma ?Pouca

? Moderada ? Intensa ?

Muito Intensa ?

3-À noite deitado na cama:
Nenhuma ?Pouca

? Moderada ? Intensa ?

Muito Intensa ?

4-Sentando-se ou deitando-se:
Nenhuma ?Pouca

? Moderada ? Intensa ?

Muito Intensa ?

? Moderada ? Intensa ?

Muito Intensa ?

5-Ficando em pé:
Nenhuma ?Pouca
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Sessão B
As perguntas a seguir se referem à intensidade de rigidez nas junta (não
dor), que você está atualmente sentindo devido a artrite em seu joelho nas últimas
72 horas. Rigidez é uma sensação de restrição ou dificuldade para movimentar
suas juntas (Por favor, marque suas res postas com um “X”).

1-Qual é a intensidades de sua rigidez logo após acordar de manhã?
Nenhuma ?Pouca

? Moderada ? Intensa ?

Muito Intensa ?

2-Qual é a intensidade de sua rigidez após se sentar, se deitar ou repousar no
decorrer do dia?
Nenhuma ?Pouca

? Moderada ? Intensa ?

Muito Intensa ?

Sessão C
As perguntas a seguir se referem a sua atividade física. Nós chamamos
atividade física, sua capacidade de se movimentar e cuidar de você mesmo(a),
Para cada uma das atividades a seguir, por favor, indique o grau de dificuldade que
você está tendo devido a artrite em seu joelho durante as últimas 72 horas (Por
favor marque suas respostas com um “X”).

Pergunta: Qual o grau de dificuldade que você tem ao:

1-Descer escadas:
Nenhuma ?Pouca

? Moderada ? Intensa ?

Muito Intensa ?

? Moderada ? Intensa ?

Muito Intensa ?

2-Subir escadas:
Nenhuma ?Pouca
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3-Levantar-se estando sentada:
Nenhuma ?Pouca

? Moderada ? Intensa ?

Muito Intensa ?

? Moderada ? Intensa ?

Muito Intensa ?

4-Ficar em pé:
Nenhuma ?Pouca

5-Abaixar-se para pegar algo:
Nenhuma ?Pouca

? Moderada ? Intensa ?

Muito Intensa ?

? Moderada ? Intensa ?

Muito Intensa ?

? Moderada ? Intensa ?

Muito Intensa ?

? Moderada ? Intensa ?

Muito Intensa ?

?

Moderada ? Intensa ?

Muito Intensa ?

? Moderada ? Intensa ?

Muito Intensa ?

6-Andar no plano:
Nenhuma ?Pouca

7-Entrar e sair do carro:
Nenhuma ?Pouca

8-Ir fazer compras:
Nenhuma ?Pouca

9-Colocar meias:
Nenhuma ? Pouca

10-Levantar-se da cama:
Nenhuma ?Pouca
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11-Tirar as meias:
Nenhuma ?Pouca

? Moderada ? Intensa ?

Muito Intensa ?

12-Ficar deitado na cama:
Nenhuma ?Pouca

? Moderada ? Intensa ?

Muito Intensa ?

13-Entrar e sair do banho:
Nenhuma ?Pouca

? Moderada ? Intensa ?

Muito Intensa ?

? Moderada ? Intensa ?

Muito Intensa ?

14-Se sentar:
Nenhuma ?Pouca

15-Sentar e levantar do vaso sanitário:
Nenhuma ?Pouca

? Moderada ? Intensa ?

Muito Intensa ?

16-Fazer tarefas domésticas pesadas:
Nenhuma ?Pouca

? Moderada ? Intensa ?

Muito Intensa ?

17-Fazer tarefas domésticas leves:
Nenhuma ?Pouca

? Moderada ? Intensa ?

Muito Intensa ?

OBRIGADO POR COMPLETAR ESTE QUESTIONÁRIO

79

Anexo 9: Programa de Treinamento

Aquecimento

Exercício

Ilustração

Tempo

Bicicleta estacionária

10 minutos

Esteira

10 minutos
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Programa de treinamento – Joelho(duração = 2 semanas)
Exercícios- P1
Frequência
Exercício

Ilustração

série x repet

Descrição do
exercício

mover

1. Sentado
movimentar o
joelho

2x30(p/perna)

Sentado na
cadeira esticar o
joelho direito e
girar o pé
alternadamente
para dentro e
para fora, depois
trocar de perna.

força

2. Sentado
movimentar o
joelho com carga
2x30(p/perna)

Sentado na
cadeira com peso
no tornozelo
esticar o joelho
direito e girar o pé
alternadamente
para dentro e
para fora, depois
trocar de perna.

mover

3. Em prono
flexionar o joelho

2x15(p/perna)

Em prono, fletir o
joelho lentamente
o máximo
possível, depois
estender
lentamente.

força

4. Estender o
joelho com um
suporte em baixo

2x15(p/perna)

Com suporte em
baixo do joelho,
estender o joelho
ativando o
quadríceps.
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força

5. Flexionar o
joelho com
suporte

2x30

Em pé com
suporte, dobrar o
joelho aproxim/e
60° e estender
novamente.
(legpress)

coordenação

6. Andar sobre
uma linha
(frente/costas/lado
dir/esq.)

2x (8x3m)

Andar 3 m sobre
uma linha,
alternando de
frente, de costas,
de lado dir/esq.

2x15(p/perna)

Subir e descer um
degrau, trocar a
perna.
(legpressunipodal)

força

7.Subir e descer
um degrau com
suporte

coordenação

8.Transferência
de peso em pé.
2x15(p/perna)

Programa de treinamento – Joelho (duração = 3 semanas)
Exercícios- P2

Transferir o peso
do corpo de uma
perna para outra,
permanecer 1
seg. em cada
perna.
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Exercício

Ilustração

Frequência
série x repet

Descrição do
exercício

força

1. Flexionar os
joelhos até 60º
(agachamento)

Em pé, flexionar os
joelhos até 60º e
esticar novamente.
3x20

coordenação

2. Andar
cruzando as
pernas.
3x(4x3m)

Andar de lado
cruzando as
pernas, para a
direita e para a
esquerda.

força

3. Transferir o
peso do corpo
para uma perna
dobrando o
joelho até 60º.

3x10(p/perna)

coordenação

4. Manter o
equilíbrio numa
superfície
instável

3 x 45 seg.

Transferir o peso do
corpo para uma
perna dobrando o
joelho até 60º, e
levantar
novamente.
Em pé numa
superfície instável,
manter o equilíbrio.
Maior dificuldade se
olhar em diferentes
direções
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força

5. Manter o
joelho
estendido

3x10

Com peso no
tornozelo esticar o
joelho mantendo
por 2-3 seg. Trocar
de perna

mover

6. Em prono
fletir o joelho
3x10

Em prono fletir o
joelho o máximo
possível.

força

7. Subir e
descer um
degrau

3x10

Com um pé no
degrau, fletir o
joelho até o outro
pé tocar o solo,
subir novamente.
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Programa de treinamento – Joelho(duração = 3 semanas)
Exercícios- P3

Exercício

Ilustração

Frequência
série x repet

Descrição do
exercício

força

1. Sentar e
levantar da
cadeira
3x20

Em pé de costas
para a cadeira,
sentar lentamente e
levantar novamente.

3x(4x3m)

Andar de lado
cruzando as pernas,
para a direita e para
a equerda.

coordenação

2. Andar cruzando
as pernas.

força

3. Em pé sobre
uma perna, fletir o
joelho

Em pé sobre uma
perna, fletir o joelho
até 60º, e subir
3x10(p/perna) novamente. Cuidado
para o joelho não
ultrapassar a linha
dos dedos.
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coordenação

4. Manter o
equilíbrio numa
superfície instável

3 x 45 seg.

Em pé numa
superfície instável,
manter o equilíbrio.
Maior dificuldade se
fechar os olhos.

força

5. Peso do corpo
nas pontas dos
dedos.

3x20

Em pé sobre o chão,
levantar o corpo com
os dedos do pé,
manter 1-2 seg. e
descer novamente.

3x(8x3m)

Andar 3 m sobre uma
linha, alternando de
frente, de costas, de
lado dir/esq.

3x20

Sentado com peso
no tornozelo, esticar
o joelho lentamente,
manter 3-4seg., e
abaixar de novo.

coordenação

6. Andar sobre
uma linha
(frente/costas/lado
dir/esq.)

força

7. Sentado esticar
o joelho
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Programa de treinamento – Joelho (duração = 5min)
Alongamento
Freqüência
Músculo

1.Isquiotibial

2.Quadríceps

3.Adutores

Ilustração

série x
repet

Descrição do
exercício

Sente-se na borda
de uma cadeira com
uma perna esticada.
Mantenha sua
coluna reta, e
incline o tronco até
você sentir esticar
aparte posterior da
coxa.

Em pé sobre uma
perna, dobrar o
outro joelho,
segurando pelo
tornozelo, estender
o quadril até sentir
alongar a parte
anterior da coxa.

Em pé com os pés
paralelos, esticar
um joelho e dobrar
o outro até sentir
alongar a parte de
dentro da coxa.
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4.Tríceps
Sural

Esticar o joelho da
perna de trás e
manter os pés no
chão, inclinar o
quadril para frente
até sentir alongar a
parte posterior da
perna.
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