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Associação de laser e microcorrentes sobre o trofismo e de músculos 
contundidos 

 

Resumo 

Lesões musculares são muito comuns, principalmente em atividades desportivas. 

Tais lesões alteram a homeostasia muscular e provocam alterações como 
desorganização e rupturas dos miofilamentos, levando à hipotrofia muscular. O 

objetivo do presente trabalho foi avaliar o efeito da estimulação elétrica por 

microcorrentes e laser sobre o trofismo do músculo tibial anterior. Os resultados 

mostraram que a eletroestimulação com laser e microcorrentes minimizaram os 
eventos hipotróficos gerados pela contusão. 
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Introdução 

As lesões musculares são comuns na pratica esportiva, decorrentes principalmente 
devido a contusões e forças excessivas, por esse motivo, segundo Ferrari et 

al.(2005) houve um aumento dos estudos relacionados com o processo de 
regeneração muscular e tratamento de lesões do sistema musculo esquelético. 

Entre os diversos recursos utilizados no tratamento fisioterapêutico, encontra-se a 

aplicação de microcorrentes. Borges (2006) as define como correntes de baixa 

intensidade, entre 1 a 1000 microampères, pulsadas ou continuas, que estimulam os 
tecidos biológicos promovendo efeitos fisiológicos.  

Outro recurso, também utilizado no tratamento fisioterapêutico, é a aplicação de 

laser, que de acordo com Cohen e Abdalla (2003) é um feixe de radiação de luz que 

possui características de monocromaticidade, promovendo efeitos como a reparação 

tecidual. 

As considerações feitas na introdução do presente trabalho demonstram a 

importância de se conhecer os efeitos da eletroestimulação com microcorrentes no 



sistema muscular. Nesse sentido, esse trabalho possui significativa relevância para 

a atuação da fisioterapia desportiva e também para a reabilitação ortopédica.  

Metodologia para o desenvolvimento do projeto 

Essa pesquisa teve início após aprovação pela Comissão de Ética no Uso de 

Animais (CEUA) da instituição, nº #2801. 

Foram utilizados 18 ratos albinos Wistar com idade de 3 a 4 meses, e com 250g de 
peso, alimentados com ração (Purina para roedores) e água “ad libitum” e 

submetidos a ciclos fotoperiódicos de 12h claro e 12h escuro. Foram distribuídos em 

5 grupos experimentais de n=6, a saber: grupo controle (C), grupo contusão (Cn), 
grupo Microcorrente (Mc) e grupo microcorrente e laser (Mc+L) e grupo contusão 

tratado com microcorrentes (CMc). 
Contusão 

Os animais foram previamente anestesiados com Pentobarbital sódico na proporção 

de 60mg/kg. 

Os animais sofreram dois impactos sobre músculo Tibial anterior esquerdo – TAE 

(dois impactos na região proximal-média e dois na região média-distal) com carga de 

284g liberada de 30cm de altura, conforme Minamoto (2000). Nos 3 primeiros dias 

pós contusão a água dos animais foi enriquecida com 2 gotas de paracetamol para 

cada 200ml. 
 

Estimulação elétrica 

A eletroestimulação foi feita com os animais sob anestesia, os eletrodos foram 

colocados sob o músculo tibial anterior, sobre a pele tricotomizada. Foi utilizada 
microcorrente pulsada com 600 Hz e intensidade de 150 microampères, aplicada 

com eletrodos de silicone-carbono de 1cm² e gel por um período de 20 minutos. 
 
Aplicação de Laser 
Foi utilizado o Laser de AsGa (904nm), na forma pontual, 3 vezes por semana 

durante 2 semanas, com densidade de 6J/cm². 
 
Análise estatística 



Foi utilizado o teste de Kolmogorov-Smirnov, seguido de ANOVA e post test Tukey 

com nível de significância de 5%. 

 
Resultados preliminares 
Os resultados estão expressos em média ± epm, os pesos musculares 

correspondem a C=0,62±0,09, Cn=0,47± 0,10*, CMc=0,47±0,10*, CL=0,61±0,01# e 
CMcL=0,60±0,03#. Conforme figura 1. 

 

Figura 1. Peso muscular em (g) nos grupos experimentais C, Cn, CMc, CL e CMcL,  
*p<0.05 em relação ao grupo C, e #p<0.05 em relação aos grupos Cn e CMc. 
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