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Resumo 

As tendinopatias do tendão patelar e calcâneo caracterizam-se por uma história de 

início insidioso da dor, muitas vezes associada a uma mudança de atividade, como o 

aumento de frequência, duração ou intensidade (KOUNTOURIS e COOK, 2006) [1]. 

Segundo VIEIRA et al., (2010) [2], os estudos vêm demonstrando que a tendinopatia 

está relacionada a um processo degenerativo e não a um processo infamatório. O 

presente estudo relata uma revisão de literatura sobre a técnica de eletrólise 

percutânea intratissular associada à corrente galvânica guiada por ultrassonografia 

(EPGU) nas tendinopatias patelar e calcânea, com o objetivo de elaborar um 

protocolo de aplicação da técnica de EPGU. 

 

Introdução 

Como resultado dos tratamentos para as tendinopatias, diversos autores têm 

reportado na literatura os benefícios sobre a regeneração dos tecidos moles por 

meio da intervenção do laser (Bjordal et al., 2006) [3], e do uso de exercícios (Cook 

et al., 2008) [4]. Na literatura há falta de evidências que justifiquem a melhora da 

lesão no tendão, entretanto, é mostrado os benefícios da técnica de EPGU no 

tratamento de tendinopatias patelar e calcânea a longo prazo (Abat et al., 2016) [5], 

porém as evidências ainda são escassas e há uma divergência muito grande em 

relação ao controle dos parâmetros e variáveis nos diferentes estudos.  

 

Objetivos 

Os objetivos do estudo são: I- Revisar a literatura cientifica apresentando 

parâmetros terapêuticos da técnica de EPGU. II- Desenvolver um protocolo clínico 

de aplicação da EPGU, associada à corrente galvânica para as tendinopatias patelar 

e calcânea. 

 

Metodologia 

A partir das bases de dados (Scielo, PubMed, PEDro e Google Acadêmico), 

realizamos uma revisão de literatura para identificar artigos relacionados a EPGU 

publicados nos últimos 18 anos, a partir das seguintes palavras chaves: Electrolysis, 

tendinopathy, tendon patellar e tendon achilles. 

Foram encontrados um total de 5.664 artigos. As publicações consideradas 

pertinentes ao tema se resumiram a 40 artigos a partir do tratamento com EPGU em 



tendinopatia. Reduzimos a 22 artigos como critério de inclusão por se tratarem da 

técnica ser realizada em tendinopatia patelar e calcânea. Utilizamos apenas 4 

artigos científicos que descrevem todos os parâmetros necessários para montagem 

do protocolo de aplicação, que será desenvolvido a partir dos seguintes parâmetros: 

local de aplicação, tipo de corrente elétrica, intensidade da corrente elétrica, 

espessura da agulha, profundidade da aplicação, tempo de aplicação da técnica, 

frequência semanal de tratamento e duração de tratamento. 

A elaboração do protocolo está sendo realizada nas dependências da clínica de 

fisioterapia da Universidade São Judas Tadeu, localizado na Rua Taquari, 546, 

Mooca-SP.   

 

Desenvolvimento 

O presente estudo encontra-se em andamento. Até o momento foi realizado a 

revisão de literatura. 

 

Resultados Preliminares  

Os resultados encontrados no presente estudo estão apresentados na tabela 1. 

 

Tabela 1- Revisão de literatura da técnica de EPGU. 

Artigo Local de 
 aplicação 

Tipo de 
 corrente 

    Intensidade 
    da corrente 

 Espessura da 
      agulha 

Profundidade 
       da agulha 

Tempo de 
aplicação 

     Frequência 
     semanal 

      Duração de 
      tratamento 

Abat F. et 

al 2015 

Tendão 

patelar 

Corrente  

galvânica 

3 mA 0,3 mm Até o local 

lesionado 

3 punções     

até completo 

desbridamento 

da área tratada 

 1 sessão a 

cada 2 

semanas 

10 

sessões 

ou livre 

de 

sintomas 

Abat F. et 

al 2016 

Tendão 

patelar 

Corrente 

galvânica 

2 mA 0,25x25mm Paratendão   

superficial, 

profundo e 

intra tendão 

polo inf. 

patela 

3 punções 1x por 

semana 

2 meses 

ou livre 

dos 

sintomas 

Silva R. et 

al., 2014 

Tendão    

calcâneo 

Corrente 

galvânica 

1 a 4,5 mA 0,22x13 mm 11 mm de 

profundidade 

3 minutos (20 

on/ 40 off) 

1x por 

semana 

4 sessões 

por 1 mês 

Ronzio O. 

et al., 2017 

Tendão   

calcâneo 

Corrente    

galvânica 

1 a 4,5 mA 0,22x13 mm 11 mm de 

profundidade 

3 minutos (20 

on/ 40 off) 

1x por 

semana 

4 sessões 

por 1 mês 



Alguns parâmetros são frequentemente relacionados nos artigos como métodos de 
aplicação em consenso, tais como o tipo de corrente (galvânica) e a intensidade da 
corrente (3 miliamperes). 
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