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Resumo 

 

O envelhecimento populacional é um fenômeno mundial, decorrente principalmente do declínio 

das taxas de mortalidade e fertilidade. Esse crescimento está diretamente associado ao aumento 

de doenças crônico-degenerativas. Dentre estas doenças, a osteoatrite (AO) é uma das principais 

causas de dor e incapacidade entre idosos além promover sintomas como, rigidez matinal, 

crepitação óssea e atrofia muscular, fatores que estão diretamente ligados com maior 

incapacidade funcional contribuindo para a diminuição do bem-estar e da qualidade de vida 

desses indivíduos. Os métodos não farmacológicos, como o exercício físico mostra-se benéfico 

na diminuição dos sintomas da OA. Recursos como a fotobiomodulação têm demonstrado 

resultados favoráveis. O objetivo desse estudo foi investigar os efeitos da fotobiomodulação e 

de um protocolo de exercício aeróbio na dor, rigidez articular, funcionalidade, e qualidade de 

vida em pacientes com OA de joelho. Foram avaliados 19 indivíduos com OA de joelho grau II 

e III, randomizados em 2 grupos: Grupo Exercício e Fotobiomodulação Placebo (GEFP, n =10), 

tratamento através de um protocolo de exercício aeróbio associado a fotobiomodulação placebo 

ou Grupo Exercício Fotobiomodulação Ativo (GEFA, n =9), tratamento através de um 

protocolo de exercício aeróbio associado a fotobiomodulação ativa. As intervenções foram 

realizadas 2x/semana por um período de 8 semanas. O programa de exercícios incluiu a fase de 

aquecimento, exercício aeróbio e fase de resfriamento. O cluster (808nm, 100mW, 4 J/ ponto 

totalizando 56J) foi aplicado no membro inferior mais afetado após o exercício. Para a avaliação 

e reavaliação foram aplicados questionários como o Escala visual analógica (EVA), Knee 

injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS) e Short form 36 (SF-36) health survey 

questionnaire. Foi realizada a Goniometria da flexão do joelho e os testes 30-second Chair 

Stand Test e o Stair Climb Test. Os resultados demonstram que houve uma melhora significativa 

intragrupo no nível de dor em repouso (p<0,001), no teste de subir e descer degraus (p=0,012), 

capacidade funcional (p<0,001), estado geral de saúde (p=0,015), saúde mental (p=0,004), 

sintomas (p<0,001), dor em movimento (p=0,020), atividade de vida diária (p=0,003), 

desportiva e lazer (p=0,001) e qualidade de vida (p<0,001). Os resultados não foram 

significativos quando comparado intergrupo. Concluímos que o tratamento com exercício 

aeróbio melhorou o quadro de dor, funcionalidade e qualidade de vida de mulheres com AO de 

joelhos, porém a fotobiomodulação não potencializou os efeitos benéficos do exercício.  

 

Palavras-chave: Osteoartrite de joelho, Qualidade de Vida, Funcionalidade, Exercício, 

Fotobiomodulação. 



 

 

Abstract 

Population aging is a worlwide phenomenon, mainly due to the decline in mortality and fertility 

rates. Among these diseases, osteoarthritis (OA), is one of the main causes of pain and disability 

among the elderly, besides promoting symptoms such a morning stiffness, bone crackling and 

muscular atrophy, factors that are directly linked with greater functional disability contributing 

to the reduction of well-being, and quality of life of these individuals. Therefore, non-

pharmacological methods, such as physical exercise, are beneficial in several aspects. In 

addition, features such as photobiomodulation have shown favorable results. Thus, the 

objective of this study was to investigate the effects of aerobic exercise protocol and 

photobiomodulation on the pain, functionality, joint stiffness and quality of life in patients with 

knee OA. Nineteen individuals with II and III grade of knee OA were evaluated, randomized 

into 2 groups: Exercise and Photobiomodulation Placebo Group (EPPG, n = 10), treatment 

through an aerobic exercise protocol associated with photobiomodulation placebo or Exercise 

and Photobiomodulation Active Group (EPAG, n = 9), treatment through an aerobic exercise 

protocol associated with photobiomodulation active. The interventions was performed 2x / 

week for a period of 8 weeks. The exercise program included the warm-up, aerobic exercise, 

and cooling phase. The cluster (808nm, 100mW, 4J / point totaling 56J) was applied to the most 

affected lower limb after exercise. Visual Analogue Scale (VAS), Knee injury and Osteoarthritis 

Outcome Score (KOOS) and Short form 36 (SF-36) health survey questionnaire was used for 

evaluation and reevaluation. In addition, Goniometry of knee flexion and the 30-second Chair 

Stand Test and Stair Climb Test was performed. Results show that there was a significant intra-

group improvement in resting pain level (p<0,001), up and down steps (p=0,012), functional 

capacity (p<0,001), general health (p=0,015), mental health (p=0,004), symptoms (p<0,001), 

pain in motion (p=0,020), daily living activity (p=0,003), sports and leisure (p=0,001) and 

quality of life (p<0,001). Results were not significant when compared between groups. We 

conclude that treatment with aerobic exercise improved pain, functionality and quality of life 

of women with knee OA, but photobiomodulation did not enhance the beneficial effects of 

exercise. 

 

 

Key-words: Osteoarthritis of the knee, Quality of Life, Functionality, Exercise, 

Photobiomodulation. 
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1. INTRODUÇÃO 

 O envelhecimento populacional é um fenômeno mundial, decorrente principalmente do 

declínio das taxas de mortalidade e fertilidade. Projeções demográficas apontam que o número 

de idosos acima de 60 anos de idade excederá o de crianças pela primeira vez em 2047, 

passando de 841 milhões de pessoas idosas em 2013 para mais de 2 bilhões em 2050 

(MIRANDA et al., 2016). Esse crescimento da população idosa gera uma série de alterações na 

sociedade, relacionadas ao setor econômico, ao mercado de trabalho, aos sistemas e serviços de 

saúde e às relações familiares (MIRANDA et al., 2016). 

 Se por um lado o envelhecimento populacional trouxe os benefícios de uma maior 

longevidade, por outro aumentou a ocorrência do perfil de morbi-mortalidade, caracterizado 

por um aumento de doenças crônico-degenerativas (PIMENTA et al., 2015). Assim, a tendência 

atual é termos um número crescente de indivíduos idosos que, apesar de viverem mais, 

apresentam maiores condições crônicas, e consequentemente o aumento no número de doenças 

crônicas está diretamente relacionado com maior incapacidade funcional (MIRANDA et al., 

2016). O comprometimento da capacidade funcional do idoso tem implicações importantes para 

a família, a comunidade, para o sistema de saúde e para a vida do próprio idoso, uma vez que a 

incapacidade ocasiona maior vulnerabilidade e dependência na velhice, contribuindo para a 

diminuição do bem-estar e da qualidade de vida desses indivíduos (BERLEZI et al., 2016).  

 Dentre as doenças crônico-degenerativas, a Osteoartrite (OA) é uma das principais 

causas de dor e incapacidade entre idosos (AGUIAR et al., 2014). Há uma série de fatores de 

risco para o desenvolvimento de OA que incluem lesão articular, obesidade, predisposição 

genética e forma/alinhamento anormais da articulação, no entanto, o fator que tem maior 

influência sobre a incidência e prevalência de OA é a idade (LOESER, 2017). Dados da 

Organização mundial da Saúde estimam que 9,6% dos homens e 18,0% das mulheres com idade 

superior a 60 anos tem OA sintomática, sendo que 25% não podem exercer as suas principais 

atividades de vida diária (WHO, 2016). 

 O joelho se destaca como um dos locais mais afetados devido a  sobrecarga de peso 

(LIOW; WANG; LOW, 2017). Clinicamente, a OA caracteriza-se por dor, rigidez matinal, 

crepitação óssea, atrofia muscular e quanto aos aspectos radiológicos é observado estreitamento 

do espaço intra-articular, formações de osteófitos, esclerose do osso subcondral e formações 

císticas (DUARTE et al., 2013), sinais que afetam diretamente a funcionalidade (DOS 

SANTOS; RODRIGUES; MAINENTI, 2014). A OA, em geral, se desenvolve 

progressivamente, com a passagem dos anos, embora os sintomas possam permanecer estáveis 
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por longos períodos nesse intervalo de tempo (BIJLSMA; BERENBAUM; LAFEBER, 2011). 

O diagnóstico da doença depende de características clínicas e radiológicas. Quase metade dos 

pacientes com características radiológicas de OA não apresentam sintomas e vice-versa. 

(BIJLSMA; BERENBAUM; LAFEBER, 2011). 

  De acordo com a Sociedade Brasileira de Reumatologia, sobre a porcentagem das 

doenças agrupadas sob a designação de "reumatismos", a OA é a mais frequente, representando 

cerca de 30 a 40% das consultas em ambulatórios de Reumatologia (KRAIEVSKI et al., 2016).  

O impacto desta doença é corroborado pelos dados da previdência social no Brasil, pois é 

responsável por 7,5% de todos os afastamentos do trabalho; é a segunda doença entre as que 

justificam o auxílio-inicial, com 7,5% do total; é a segunda também em relação ao auxílio-

doença (em prorrogação) com 10,5%; é a quarta a determinar aposentadoria, sendo 6,2% 

(CUNHA, 2008). 

A fisiopatologia da OA foi recentemente atualizada pela Osteoarthritis Research Society 

International (OARSI) como “uma desordem que envolve articulações móveis caracterizadas 

por estresse celular e degradação da matriz extracelular iniciada por micro e macro-lesão que 

ativa respostas de reparação inadaptadas, incluindo vias pró-inflamatórias de imunidade inata” 

(DE SOUSA et al., 2017).  As forças mecânicas desempenham um papel em quase todas as OA, 

mas elas não agem necessariamente sozinhas causando a doença (FELSON, 2013) , 

componentes metabólicos também estão envolvidos na sua formação (SAIF et al., 2014). Um 

exemplo é a Sindrome Metabólica, caracterizada pela tríade hipertensão arterial, dislipidemia e 

diabetes, que está associada com inflamação sistêmica de baixo grau que desencadeia OA, 

desenvolvida por isquemia do osso subcondral, dano à cartilagem articular e disfunção do 

endotélio sinovial (ZHUO et al., 2012). 

 Na OA, a capacidade dos condrócitos adultos em manter a homeostasia articular 

diminui ao longo do processo do envelhecimento, havendo assim,  uma perda da capacidade de 

secretar os componentes da matriz extracelular pelo aumento da secreção de cintocinas pro-

inflamatórias e moléculas proteoliticas nos tecidos adjacentes (ANTONIOLI et al., 2015). 

Rotterud et al. (2014) mostraram que pacientes com lesão de cartilagem focal do joelho 

apresentam maiores concentrações de telopeptídio do terminal C do colágeno tipo II (CTX-II) 

urinário do que indivíduos saudáveis , bem como a concentração de CTX-II, um marcador de 

degração da cartilagem articular . 
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Dessa forma, diversos métodos vêm sendo estudados a fim de atuar na modulação bem 

como no impedimento da progressão deste processo inflamatório crônico decorrente da OA. Os 

exercícios físicos são bem utilizados tanto no tratamento quanto na prevenção de diversas 

patologias crônico-degenerativas , principalmente na OA (DUARTE et al., 2013). 

 As principais situações que indicam o emprego de exercícios físicos no tratamento da 

OA são: dor e rigidez articular, perda da mobilidade articular sem destruição importante da 

articulação, desalinhamento articular ou uso anormal da articulação, sintomas de fraqueza 

muscular, fadiga e resistência cardiovascular reduzida e ainda alterações da marcha e do 

equilíbrio (DUARTE et al., 2013). 

 A terapia com o uso de exercícios é tão eficaz quanto o uso de agentes farmacológicos 

no fornecimento de alívio de sintomas e melhorias funcionais, mas sem os efeitos colaterais 

graves associados aos analgésicos sistêmicos (GOH et al., 2016). É recomendado que pacientes 

com OA de joelho pratiquem exercício de fortalecimento, aeróbio de baixo impacto e educação 

neuromuscular (AAOS, 2013). Apesar dos importantes benefícios que o exercício traz a saúde , 

pessoas com OA são particularmente inativas, o que aumenta os risco de agravamento do 

quadro clínico (SHARMA, 2016). Estudos têm demonstrado que o exercício regular de 

intensidade moderada afeta positivamente o sistema imunológico devido ao efeito 

antiinflamatório (GOMES et al., 2016). 

 Embora as diretrizes atuais para a OA de joelho não forneçam informações a respeito 

da dose ideal de exercício e atividade física necessária, o American College of Sports Medicine  

(ACSM) recomenda que adultos, incluindo aqueles com idade maior ou igual a 65 anos e 

aqueles com condições crônicas como a OA, devem completar  um mínimo de 30 min/dia (que 

pode ser acumulado em sessões  de 10 minutos) de exercício aeróbio de intensidade moderada 

em pelo menos 5 dias por semana para um total de 150 min/semana, ou 20 minutos de exercícios 

aeróbio vigoroso por pelo menos 3 dias por semana para um total maior ou igual a 75 

min/semana (HOLDEN et al., 2015), especialmente para melhorar as capacidades pulmonares 

e funcionais que são importantes para realizar atividades diárias, como fazer compras e pegar 

o ônibus (BROSSEAU et al., 2017). 

 Ainda, dentre as terapias não farmacológias, a fotobiomodulação tem ganhado um 

importante papel de destaque. A fotobiomodulação é um método seguro e não invasivo que tem 

atraído a atenção de muitos pesquisadores e especialistas para o tratamento de OA de joelho 

(RAYEGANI et al., 2017), como objetivo de gerar reações fotoquímicas, alterar a 
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permeabilidade da membrana celular, aumentar o acúmulo do mRNA, e levar à proliferação 

celular. (RAYEGANI et al., 2017). 

 Estudos anteriores mostraram que a terapia por fotobiomodulação (FBM) reduz 

eficazmente o número de células pró-inflamatórias e a expressão de citocinas pró-inflamatórias 

e é capaz de modular o processo inflamatório subjacente de OA experimental (TOMAZONI et 

al., 2017), e tem sido considerada uma intervenção terapêutica promissora, principalmente 

devido aos seus efeitos estimulatórios no metabolismo (HUANG et al., 2016). Alguns efeitos 

relatados incluem melhora na oxigenação celular, liberação de neurotransmissor associado à 

modulação da dor e liberação de mediadores endógenos anti-inflamatórios (HUANG et al., 

2016).  

A fotobiomodulação age induzindo uma reação fotoquímica na célula. Essas reações 

fotoquímicas acontecem pela absorção de fótons de luz pelos cromóforos, onde ocorre o 

armazenamento de energia que pode ser usada pelo sistema para executar várias tarefas 

celulares. Estudos evidenciam o cromóforo mitocondrial como sendo o alvo inicial da 

fotobiomodulação, contribuindo para o aumento dos produtos mitocondriais, como o ATP, 

NADH, proteína e RNA (CHUNG et al., 2012), favorecendo a liberação de fatores de 

crescimento e síntese de colágeno (LINS et al., 2010). 

Estudos clínicos têm demonstrado diferenças significativas no quadro clínico da OA. 

Dentre eles, o laser (850 nm, 50mW, 6J/ponto por 60s, 8 pontos na articulação, totalizando uma 

dosagem de 48J/cm² em cada sessão) foi efetivo na intensidade da dor, em repouso e movimento, 

na função do joelho e na duração da deambulação em pacientes com OA de joelho 

(ALGHADIR et al., 2014). Um estudo realizado por Youssef, et al. (2016) concluiu que a 

adição da terapia a laser de baixa intensidade LLLT ao programa de treinamento físico é mais 

eficaz do que o treinamento físico isolado em pacientes com OA de joelho, além disso, a taxa 

de melhoria é dependente da dose, como com 6J/cm² ou 3J/cm². 

 Um estudo realizado por Hegedüs et al., (2009) demonstrou que a LLLT apresentou 

resultados satisfatórios quando comparado o grupo laser ativo, com o grupo laser placebo. O 

grupo laser ativo obteve melhorias significantes na flexão do joelho, redução da dor, além da 

melhora da microcirculação. No entanto, os parâmetros específicos para obter eficácia com o 

uso da fotobiomodulação ainda não estão bem definidos na literatura, tornando-se necessário 

mais estudos que elucidem este questionamento. Ainda, há necessidade da realização de um 

maior número de estudos clínicos, na tentativa de determinar os efeitos de um protocolo de 
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exercício aeróbio e da fotobiomodulação do tipo cluster, em associação, de modo que um 

tratamento mais efetivo e com um efeito terapêutico potencializado possa ser elaborado.  

2. JUSTIFICATIVA 

 Diante do exposto, observa-se que quanto maior a expectativa de vida, maiores são os 

riscos de um indivíduo ser acometido por uma doença crônico-degenerativa, como a OA, que 

leva a um quadro de dor, rigidez, diminuição da capacidade física e piora na qualidade de vida, 

direcionando a população acometida a uma situação de dependência. 

 Com a progressão da OA é comum que os indivíduos abdiquem de tarefas cada vez mais 

simples, tornando-se até menos participativos com seu auto-cuidado, ou seja, a dor ao executar 

determinados movimentos geralmente impede que os mesmos sejam realizados, levando esse 

indivíduo a uma perda da funcionalidade, fator que está intimamente ligada com a qualidade de 

vida. 

 Segundo Jämsen et al., (2013), a demanda por cirurgias de substituição articular está 

aumentando. Estas cirurgias estão entre os procedimentos mais caros, com despesas médicas, 

hospitalares, de implantes e de médicos, com uma média de quase US $ 40.000 por caso, 

totalizando US $ 15–18 bilhões anualmente nos Estados Unidos (ILFELD et al., 2007). Além 

do alto custo, revisões da literatura mundial revelam que 1 a 5% destas próteses tornam-se 

infectadas, sendo importante lembrar que, conforme cresce o número de cirurgias para implan-

tação destas próteses, cresce também o número de casos deste tipo de infecção (LIMA et al., 

2010). Além da infecção, estas cirurgias podem resultar em outras complicações clínicas, como: 

TVP, Infarto do Miocárdio, Insuficiência Respiratória , entre outras (LENZA et al.,2013). 

 Sendo assim, torna-se de extrema importância que sejam desenvolvidas técnicas ca-

pazes de prevenir a incapacidade e consequente melhora da qualidade de vida desses indivíduos, 

sem que haja necessidade de procedimento cirúrgico. Dentre eles, métodos não farmacológicos 

podem beneficiar estes indivíduos e são capazes de promover melhora do quadro clínico e sem 

causar lesões significativas a órgãos e tecidos adjacentes. 

 Uma alternativa para esta população é a prática de exercício físico que se destaca por 

seus efeitos anti-inflamatórios e antioxidantes  sobre o tecido articular. Além disso, o exercício 

aeróbio é capaz de promover melhora das capacidades pulmonares e funcionais, aumentando a 

autonomia do individuo com seus cuidados pessoais e atividades de vida diária. O exercício 

aeróbio normalmente apresenta-se como um bom custo benefício, pois é acessível a maioria 

dos indivíduos, rompendo barreiras socio-econômicas e de fácil acesso a comunidade. 



13 

 

 Outra opção não farmacológica é o uso da fotobiomodulação. A fotobiomodulação 

induz reações fotoquímicas fisiológicas, a nível celular, incluindo oxigenação celular, e 

liberação de neurotransmissores associado à modulação da dor e com isso é capaz de promover 

efeitos anti-inflamatórios, regenerativos e analgésicos. (ALFREDO et al., 2012). Assim, 

diversos estudos tem utilizado este recurso como um potente modulador do processo 

inflamatório (ALGHADIR et al., 2014, YOUSSEF et al. 2016). Contudo, os parâmetros 

utilizados são bastante discrepantes, sendo necessário uma padronização para a utilização na 

prática clínica.  

Em suma, tanto o exercício aeróbio quanto a fotobiomodulação são ferramentas 

promissoras para o alívio da dor, bem como melhora na capacidade funcional e 

consequentemente da qualidade de vida desses indivíduos. No entanto, até o presente momento, 

não foram encontrados estudos que analisassem os efeitos da fotobiomodulação do tipo cluster 

em associação com o exercício aeróbio em indivíduos com OA de joelho. Desse modo, torna-

se importante estudos que analisem o uso dessa terapia como um pontencializador de programas 

de tratamento convencionais para OA de joelhos.  

3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo Geral 

 O objetivo deste estudo foi  analisar os efeitos da fotobiomodulação do tipo cluster 

associada a um protocolo de exercício aeróbio, na melhora da dor, rigidez articular, 

funcionalidade e qualidade de vida de pacientes com OA de joelho.   

3.2 Objetivos Específicos 

 Avaliar antes e após o período de intervenção a dor, rigidez articular, funcionalidade e 

qualidade de vida através de questionários e testes específicos. 

4. HIPÓTESE 

A fotobiomodulação ativa promoveria uma potencialização                                                                                                                                                                                                                                                 

dos efeitos benéficos do exercício aeróbio com a melhora da rigidez articular, funcionalidade e 

qualidade de vida em indivíduos com OA de joelho. 
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5. MATERIAIS E MÉTODOS 

 As participantes desse projeto assinaram um Termo de Consentimento e Esclarecimento 

(APENDICE I) no início da pesquisa, além de informações sobre os procedimentos que foram 

realizados. A coleta de dados iniciais e finais foram realizadas no Laboratório de Recursos 

Eletrofísicos na Universidade Federal de São Paulo – campus Baixada Santista em Santos – SP 

e o treinamento no Laboratório de Ciências do Esporte – LACE na Universidade Federal de 

São Paulo no Campus Ana Costa da Baixada Santista. 

5.1.Amostra 

Este ensaio clínico seguiu as recomendações da CONSORT. Como critério de inclusão, 

a voluntária apresentou: OA de joelho de acordo com a American College of Rheumatology por 

exame radiográfico da articulação sob descarga de peso; OA de joelho graus II e III de acordo 

com o critério de Kellgren-Lawrence, sexo feminino, classificada como pouco ativa ou 

irregularmente ativa segundo critérios estabelecidos pelo questionário IPAQ-versão curta, idade 

entre 50 e 70 anos; realizar o teste cardiorrespiratório na Angiocorpore e disponibilidade para 

participar do plano de tratamento. 

Critérios de exclusão: Presença de doença cardiovascular, neurológica ou musculo 

esquelética que o impossibilitaram de realizar o protocolo de exercícios, evidencia de doença 

secundária, inflamatória ou metabólica, uso de tratamentos convencionais, não convencionais 

ou alternativos que poderiam interferir nos resultados do estudo (fisioterapia e/ou injeções de 

ácido corticosteróides ou hialurónico intra-articulares durante os últimos 3 meses), OA de 

quadril sintomática e contra indicação absoluta para fotobiomodulação como neoplasias. Além 

disso, indivíduos que tinham desnutrição (IMC < 22) ou obesidade mórbida (IMC ≥ 40). Ainda, 

que faltassem em duas sessões consecutivas ou mais 3 sessões ao longo de todo o tratamento. 

5.2.Desenho do estudo e randomização 

 Este estudo foi randomizado e duplo cego com placebo controlado. A randomização foi 

realizada pelo programa excel (Microsoft Excel, 2010). Um pesquisador que não participou das 

avaliações, programas de treinamento e protocolo de fotobiomodulação dispôs dentro de 

envelopes pardos, selados e enumerados um papel descrevendo o grupo. 

Assim, as voluntárias foram aleatoriamente  alocadas nos grupos: 
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 1) Grupo Exercício e Fotobiomodulação Placebo (GEFP, n =10), tratamento através do 

protocolo de exercício aeróbio associado a fotobiomodulação placebo; 

 2) Grupo Exercício e Fotobiomodulação Ativo (GEFA, n =9), tratamento através de 

protocolo de exercício associado a fotobiomodulação ativa. 

5.3.Calculo da amostra 

 O tamanho da amostra foi calculado a partir do nível de dor dos participantes em nosso 

estudo piloto e estabeleceu que 34 participantes forneceriam um poder de estudo de 80% para 

detectar uma diferença clínica  mínima 20% com desvio  padrão de diferença clinicamente 

importante mínima de 2 pontos e nível de significância de 5% usando o software R (2016). 

5.4.Delineamento experimental 

 Todas as participantes foram submetidas  ao programa de exercício aeróbio 2 vezes por 

semana durante 8 semanas. A aplicação da fotobiomodulação também foi realizada nesta 

periodicidade e manteve-se ocultada das voluntárias e ao responsável pelas análises, se ativo 

ou placebo. 

 O delineamento experimental desta pesquisa foi constituído  pela avaliação inicial 

(medidas antropométricas, peso, altura, medicamentos, histórico familiar, etc.) por um 

fisioterapeuta e avaliação de imagem radiográfica por um médico participante. Após entrada na 

pesquisa, as voluntárias foram submetidas à aplicação dos questionários escala visual analógica 

de dor (EVA), KOSS, Short Form (SF-36) Health Survey Questionnarie, Goniometria, teste 

Stair Climb e 30-second Chair Stand, antes e após o período de intervenção. 

5.5. EVA  

A escala visual analógica de dor consiste em uma linha de 10 cm com dois extremos.  

Os extremos são "sem dor" e "dor insuportável". O paciente é solicitado a realizar uma marcar 

na linha, que representa o nível de intensidade de dor percebida e a escala é pontuada medindo-

se a distância da extremidade "sem dor" até a marcação do paciente (KAROLY; BRAVER, 

2018). 

 

5.6. KOOS 

 O KOOS é um instrumento específico para avaliar a opinião dos pacientes sobre 

problemas associados ao joelho. O KOOS avalia as consequências tanto de curto como de longo 
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prazo da lesão no joelho. Possui 42 itens em 5 subescalas marcadas separadamente; Dor, outros 

Sintomas, Função na Vida Diária, Função no esporte e na recreação e qualidade de vida 

relacionada ao joelho. (ROOS; LOHMANDER, 2003). 

5.7. Short Form (SF-36) health survey questionnarie 

O SF-36 é composto por 11 questões e 36 itens que englobam oito componentes 

(domínios ou dimensões), representados por capacidade funcional (dez itens), aspectos físicos 

(quatro itens), dor (dois itens), estado geral da saúde (cinco itens), vitalidade (quatro itens), 

aspectos sociais (dois itens), aspectos emocionais (três itens), saúde mental (cinco itens) e uma 

questão comparativa sobre a percepção atual da saúde e há um ano. O indivíduo recebe um 

escore em cada domínio, que varia de 0 a 100, sendo 0 o pior escore e 100 o melhor (PIMIENTA 

et al., 2008). 

5.8.Goniometria 

A goniometria foi usada para medir objetivamente a faixa de movimento ativo. As 

medidas são geralmente utilizadas para avaliar limitações e determinar intervenções 

apropriadas ou a progressão do tratamento (MULLANEY et al., 2010). Foi realizada a 

goniometria da flexão e hiperextensão do joelho. 

5.9. Stair Climb Test 

 A funcionalidade foi avaliada através do Stair Climb Test. Durante a execução do teste 

a voluntária subiu e desceu um lance de escada. O lance de escada foi composto por 9 degraus, 

com altura de aproximadamente 20 cm e corrimão. A voluntária subiu e desceu o lance de 

escadas o mais rápido possível, mas de forma segura. O uso do corrimão como auxílio foi 

permitido, se necessário. O tempo de execução do teste foi cronometrado e a mesma escada foi 

utilizada no re-teste. A contagem começou no sinal para iniciar e terminou quando a participante 

retornou com os dois pés no solo (DOBSON et al., 2013). 

5.10. 30-seconds Chair Stand Test 

Funcionalidade, equilíbrio dinâmico e força muscular dos membros inferiores foram 

medidos usando o 30-s Chair Stand Test. Durante a execução do teste a voluntária sentou e 

levantou de uma cadeira de encosto reto, com uma altura de assento de 44 cm, sem braços, em 

um período de 30 segundos. 
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A partir da posição sentada, a participante se levantou completamente para que os 

quadris e os joelhos ficassem totalmente estendidos e depois sentou-se na cadeira, de modo que 

a parte inferior tocasse totalmente o assento, as repetições foram ser as máximas possíveis. 

Se a pessoa não pudesse ficar de pé de uma única vez, foi permitido que as mãos fossem 

colocadas nas pernas ou usasse o auxílio de mobilidade regular. Isso foi então pontuado como 

um escore de teste adaptado. A mesma cadeira foi utilizada para o re-teste (DOBSON et al., 

2013). 

5.11.Protocolo de Exercícios 

Todos os grupos realizaram o mesmo protocolo de exercício aeróbio. Os exercícios foram 

desenvolvidos de forma supervisionada por um fisioterapeuta capacitado, com duração de 20 

minutos, 2 x por semana, sendo que cada sessão foi dividida em 3 fases: 

- Fase de aquecimento – As voluntárias foram instruídas a manter pedaladas leves por todo 

o período, sem o incremento de carga;  

- Fase de estímulo – As voluntárias foram instruídas a pedalar com altas cadências, simu-

lando a subida, porém sem levantar-se do banco, a fim de não sobrecarregar a articulação. A 

carga foi incrementada pelos indivíduos de modo a manter a FC máx entre 70% a 75%, con-

forme checado previamente através do teste ergométrico;  

- Fase de resfriamento – Neste momento as voluntárias foram instruídas a retomar as peda-

ladas leves e sem carga. Ao término foram realizados alongamentos de quadríceps, flexores 

plantares do tornozelo, isquiotibiais e membros superiores. A frequência cardíaca e a escala de 

Borg foram verificados de 3 em 3 minutos durante todo o exercício. Antes e após cada sessão 

de treinamento a pressão arterial de cada paciente foi aferida. Este protocolo foi baseado por 

um estudo prévio realizado por Salacinski et al., (2012). 
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Figura 1. Fase de aquecimento, estímulo e resfriamento 

 

 

Figura 2. Alongamento de isquiotibiais, quadríceps e flexores plantares do tornozelo. 

Fonte: própria. 

 

 

Figura 3. Alongamento de MMSS. Fonte: própria. 
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5.12.Protocolo de fotobiomodulação 

 A fotobiomodulação utilizada foi o cluster da marca DMC® (São Carlos, Brasil. Para o 

estudo, foi utilizado laser infravermelho (808nm), emissão em modo contínuo, potência óptica 

de saída de 100mW, densidade de potência 2W/cm2, densidade de energia 91J/cm2, Area do 

spot 0,05 cm2, 40 segundos por aplicação, 4 J  por ponto (sete pontos na face medial e sete 

pontos na face lateral do joelho), totalizando 56J no joelho com maior queixa álgica e funcional 

(Figura 4). Foram realizadas 16 sessões no período de 8 semanas e os parâmetros escolhidos 

nessa pesquisa seguiram as recomendações da World Association of Laser Therapy (WALT, 

2010). 

GEFP, o procedimento foi idêntico ao do GEFA, porém sem emissão da radiação. Para 

isso, o equipamento foi programado para irradiação infravermelha seguindo os parâmetros 

utilizados no GEFA, porém no momento da irradiação o aparelho não foi ativado.   

 Figura 4. Pontos de aplicação da fotobiomodulação. Fonte: Própria 

5.13.Reavaliações 

 A reavaliação ocorreu ao término das 8 semanas de treinamento, todas as voluntárias 

foram submetidas ao mesmo procedimento de antes do programa de exercício físicos com os 

questionários: Escala visual númerica de dor (EVA), Short Form (SF-36) health survey 

questionnarie, KOSS, Goniometria e os testes: Stair Climb Test e o 30-second Chair Stand Test. 

 

6. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 Os valores obtidos para a avaliação foram submetidos à análise estatística. Os dados 

foram agrupados em forma de média e desvio padrão. Para estudar o comportamento das 
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variáveis segundo os grupos e avaliações, foi empregado o modelo de análise de variância com 

medidas repetidas. Para as variáveis em que as suposições da ANOVA não foram satisfeitas, foi 

realizada a análise não paramétrica com medidas repetidas. 

7. RESULTADOS 

Foram analisadas neste estudo 19 mulheres como mostrado na Figura 4, sendo 10 

voluntárias do GEFP e 9 do GEFA.  

 

GEFP: Grupo Exercício e FBM Placebo; GEFA: Grupo Exercício e FBM Ativa 

Fig 5. Fluxograma da amostra.  

 

Das participantes do GEFP 5 (50%), tinham OA bilateralmente e no GEFA, 5 (55,5%) 

tinham OA bilateralmente (figura 6).  



21 

 

 

GEFP: Grupo Exercício e FBM Placebo; GEFA: Grupo Exercício e FBM Ativa 

 

A tabela 1 apresenta os dados demográficos e antropométricos das voluntárias do GEFP 

e GEFA, onde podemos observar a homogeneidade da amostra em todos os valores.   

 

 

Tabela 1. Dados demográficos e antropométricos. 

Grupo Idade (anos) Peso (kg) Altura (m) IMC (kg/cm²) 

GEFP 62,2 ± 2,97 71,92 ± 12,75 1,60 ± 0,04 28,05 ± 5,03 

GEFA 62 ± 5,89 71,15 ± 13,02 1,56 ± 0,09 29,09 ± 4,10 
GEFP: Grupo Exercício e FBM Placebo; GEFA: Grupo Exercício e FBM Ativa; kg: quilogramas;        

m: metros; kg/m²: quilograma por metro quadrado. 

 

A dor foi avaliada através da escala visual analógica (EVA) de dor, os resultados 

demonstram redução significativa da dor (p<0,001) para comparação intragrupo, demonstrando 

redução da dor em ambos os grupos. No entanto, a comparação intergrupos não foi significativa 

(p= 0,070). 

 

 

 

 

5

4

5 5

GEFP GEFA

Figura 6. Lateralidade de OA
unilateral bilateral
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Figura 7. Escala visual analógica (EVA) dor 

(GEFP: inicial: 4,25 ±1,95; final:1,65 ±1,42) 

 (GEFA: inicial: 6,27 ± 3,2; final:2,74± 2,85) 

 

GEFP: Grupo Exercício e FBM Placebo; GEFA: Grupo Exercício e FBM Ativa. 

 

O teste sentar e levantar durante 30 segundos foi utilizado para avaliar a funcionalidade 

desses indivíduos. Os resultados demonstraram que houve aumento no número de repetições 

no GEFP e decréscimo no GEFA. Embora o GEFP tenha obtido melhora, os resultados não 

foram significativos (p=0,362). 
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Figura 8. 30-s chair stand test  

(GEFP: inicial: 8,6 ± 2,05; final: 9,6 ± 2,22)  

(GEFA: inicial: 9,7 ± 1,85; final: 9,4 ± 1,50) 

 

GEFP: Grupo Exercício e FBM Placebo; GEFA: Grupo Exercício e FBM Ativa. 

 

Para o teste de escada também se observou uma melhora na velocidade de subida e 

descida de um lance de escadas para ambos os grupos (GEFP e GEFA). As comparações 

intragrupos foram significativos (p=0,012) representando melhora na função. Porém, as 

comparações intergrupo não foram significativos. 
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Figura 9. Stair climb test 

(GEFP: inicial: 14,07 ± 4,26; final: 13,05 ± 5,83) 

(GEFA: inicial: 13,08 ± 3,15; final:12,57 ± 3,06) 

 
GEFP: Grupo Exercício e FBM Placebo; GEFA: Grupo Exercício e FBM Ativa. 

 

De acordo com a avaliação da amplitude de movimento, ambos os grupos apresentaram 

melhora tanto para o ângulo de flexão de joelho, quanto para a redução do ângulo de 

hiperextensão de joelho, exceto para o GEFA que manteve o mesmo resultado para flexão de 

joelho. No entanto, estes resultados não foram significativos 

 

Tabela 2. Dados da goniometria 

 

  

 Inicial Final Inicial Final 

Grupo 
Flexão de joelho Flexão de joelho 

Hiperextensão de 

joelho 

Hiperextensão de 

joelho 

GEFP 112,6 ± 7,72 113 ± 6,54  0,5 ± 2,63 0 ± 3,16 

GEFA 115,5 ± 8,70 115,5 ± 8,41 0,33 ± 1 0,22 ± 0,66 
GEFP: Grupo Exercício e FBM Placebo; GEFA: Grupo Exercício e FBM Ativa. 

 

A tabela 3 apresenta os resultados dos oito componentes avaliados pelo questionário de 

qualidade de vida (SF-36). Os resultados mostram melhora significativa para as variáveis de 

capacidade funcional (p<0,001), dor (p=0,002), estado geral de saúde (p=0,015) e saúde mental 

(p=0,004) em ambos os grupos. Nenhuma diferença foi encontrada para as análises intergrupo. 
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Tabela 3. Dados mensurados pelo questionário SF-36 

 GEFP GEFA 

 Inicial Final Inicial Final 

Cap. Funcional 50,0 ± 19,57 a 69,0 ± 15,23 a 47,22 ± 20,01b 56,66 ± 30,92b 

Lim. por Asp. Físicos 70 ± 40,48 80 ± 32,91 58,33 ± 39,52 75,0 ± 39,52 

Dor 52,7 ± 14,72c 66,7 ± 13,91c 49,11 ± 24,39d 63,11 ± 31,01d 

Est. Geral de Saúde 68,6 ± 15,24e 80,8 ± 13,78e 70,11 ± 13,07f 79,55 ± 12,84f 

Vitalidade 59,5 ± 11,65 67,0 ± 19,32 72,22 ± 25,63 76,11 ± 25,63 

Lim. por Asp. Sociais 85,0 ± 14,57 83,75 ± 23,60 79,16 ± 27,95 88,88 ± 13,17 

Lim. por Asp. 

Emocionais 

86,66 ± 28,11 83,33 ± 36,0 59,25 ± 49,37 85,18 ± 33,79 

Saúde Mental 68,8 ± 13,83g 79,6 ± 18,32g 75,11 ± 21,14h 83,33 ± 13,85h 

GEFP: Grupo Exercício e FBM Placebo; GEFA: Grupo Exercício e FBM Ativa. As mesmas letras indicam 

diferenças significativas (p <0,05). 

 

A tabela 4 apresenta os dados obtidos através do questionário de funcionalidade (KOSS), 

no qual ambos os grupos apresentaram melhora em todas as variáveis mencionadas. Os 

resultados foram significativos para a avaliação intragrupo nas variáveis sintoma (p<0,001), dor 

(p=0,020), atividade de vida diária (p=0,003), desportiva e lazer (p<0,001) e qualidade de vida 

(p<0,001). Contudo, os resultados não foram significativos quando realizado a comparação 

intergrupo.  

 

 

 

 



26 

 

Tabela 4. Dados mensurados pelo questionário KOSS. 

 GEFP GEFA 

 Inicial Final Inicial Final 

Sintoma 56,5 ± 18,82a 75,3 ± 16,47a 50,44 ± 21,57b 69,88 ± 18,38b 

Dor 63,1 ± 23,91c 79,03 ± 14,72c 52,22 ± 12,57d 64 ± 24,68d 

Atividade 62,8 ± 14,92e 78,6 ± 11,55e 56,88 ± 21,41f 68,55 ± 21,04f 

Desportivas 26,5 ± 17,48g 48,5 ± 19,15g 22,77± 20,32h 38,88 ± 32,86h 

Qualidade de vida 37,5 ± 23,40i 57,6 ± 21,09i 35,77 ± 24,31j 53,55 ± 30,72j 

GEFP: Grupo Exercício e FBM Placebo; GEFA: Grupo Exercício e FBM Ativa. As mesmas letras 

indicam diferenças significativas (p <0,05). 

 

8. DISCUSSÃO 

Neste trabalho foi avaliado a dor, funcionalidade e qualidade de vida de mulheres com 

osteoartrite de joelhos submetidas à um programa de exercício aeróbio e à fotobiomodulação. 

A hipótese era que a fotobiomodulação do tipo cluster potencializaria os efeitos do exercício 

aeróbio com a diminuição da dor, com consequente melhora da funcionalidade e qualidade de 

vida. Evidências demonstram que a realização de exercícios como estratégia de tratamento para 

a OA é positiva e ressaltam que quanto mais precoce forem implementados, maiores serão os 

ganhos para os indivíduos (TEIXEIRA, 2018). Contudo, os resultados deste estudo 

demonstraram que o exercício aeróbio, independente da fotobiomodulação, foi capaz de 

proporcionar melhora da dor, funcionalidade e qualidade de vida após 8 semanas de tratamento. 

Assim, os resultados apontam que o exercício aeróbio foi capaz de diminuir 

significativamente a dor em mulheres com OA de joelhos. Isso corrobora com GOH et al., 

(2016), que através de metanálise discorreu sobre  a eficácia de diferentes tipos de exercício na 

melhora da dor, função e qualidade de vida em indivíduos com osteoartrite de joelhos, sendo 

que, dentre as modalidades, os exercícios aeróbios foram considerados as melhores opções  para 

redução da dor e melhora da função. Além disso, o exercício físico possui efeito anti-

inflamatório em doenças reumáticas, o que pode atenuar a inflamação sistêmica e reduzir a 

ingestão medicamentosa (JORGE et al., 2018), e o mesmo é eficaz quanto o uso de agentes 

farmacológicos no fornecimento de alívio de sintomas e melhorias funcionais, mas sem os 
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efeitos colaterais graves associados aos analgésicos sistêmicos (GOH et al., 2016) e apresenta-

se como uma ferramenta importante e de baixo custo. 

Os resultados obtidos através dos questionários SF-36 e KOSS demonstraram melhora 

significativa para as variáveis de capacidade funcional, dor em movimento, estado geral de 

saúde, saúde mental, sintoma, atividade de vida diária, desportiva e lazer  e qualidade de vida 

em ambos os grupos. Estes achados destacam que o exercício físico pode ser um importante 

aliado para o incremento da função com consequente melhoria da qualidade de vida desses 

indivíduos.  Estes resultados vão de encontro a literatura, onde em uma revisão sistemática, 

Duarte et al., (2013) explanaram sobre a eficácia do exercício físico na melhora dos sintomas 

clínicos referentes à dor, à função e à mobilidade, no qual 101 estudos obtiveram resultados 

positivos após o tratamento. O que reflete de forma direta na qualidade de vida dos indivíduos 

acometidos por essa doença.  

A goniometria foi utilizada para abordar a flexibilidade para os movimentos de flexão e 

extensão/hiperextensão de joelhos, visto que a OA é uma condição que afeta além da força 

muscular, a amplitude de movimento (ADM) e função. Indivíduos com OA de joelhos 

apresentam redução na ADM tanto da flexão quanto extensão de joelho, podendo ser decorrente 

das lesões na cartilagem articular, como forma de se evitar a dor, por perda de extensibilidade 

capsular ao redor da articulação ou também pela falta de extensibilidade dos músculos que 

cruzam a articulação (BLEY et al., 2016). Os resultados do presente estudo demonstraram que 

o alongamento foi benéfico para indivíduos com OA de joelhos para os movimentos de flexão, 

extensão/hiperextensão de joelhos, embora que esses resultados não tenham sido significativos. 

Dessa forma, a continuidade deste trabalho é de suma importância afim de elucidar os 

resultados desta variável. 

Embora os resultados não tenham sido significativos, ambos os grupos demonstraram 

melhora no teste de sentar e levantar de uma cadeira em um intervalo de tempo de 30 segundos. 

Este teste é comumente utilizado para avaliar a funcionalidade, equilíbrio dinâmico e força 

muscular dos membros inferiores (DOBSON et al., 2013). Outro teste utilizado para mensurar 

a funcionalidade dessas mulheres foi o teste de subir e descer escadas, onde observou-se 

melhora significativa em ambos os grupos na velocidade utilizada para subir e descer 9 degraus. 

Estudos prévios, como o de Magione et al. (1999), já apontavam que o exercício aeróbio em 

bicicleta ergométrica é usado como uma modalidade alternativa para pessoas com OA de joelho 

afim de alcançar benefícios funcionais e de aptidão física. Assim, esta é uma modalidade 
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comumente prescrita de reabilitação física para indivíduos com OA de joelhos e seus benefícios 

podem ser atribuídos a melhorias na potência muscular do membro inferior e amplitude de 

movimento, o que garantiu a melhora da funcionalidade desses indivíduos.  

No presente estudo, a fotobiomodulação tipo cluster não potencializou o exercício na 

redução da dor, funcionalidade e qualidade de vida dessas mulheres. Esse resultado não 

corrobora com o estudo realizado por Alghadir et al., (2014) que obteve diferenças 

significativas na intensidade da dor, em repouso e movimento, na função do joelho e na duração 

da deambulação em pacientes com OA de joelho. Tampouco, com o estudo realizado por 

Youssef, et al. (2016) que concluiu que a adição da terapia a laser de baixa intensidade LLLT 

ao programa de treinamento físico é mais eficaz do que o treinamento físico isolado em 

pacientes com OA de joelho. Essa discordância pode estar relacionada a diferença dos 

parâmetros da terapia por fotobiomodulação, embora que nosso estudo tenha seguido as 

recomendações da World Association of Laser Therapy (2010) que estabelece a energia de 

irradiação de 4J por ponto para indivíduos com OA de joelhos, no entanto, em aparelhos do tipo 

cluster, esta dose de energia pareceu não ser a ideal para essa população. Diante do exposto, 

possivelmente, os parâmetros do dispositivo de cluster utilizado no estudo não foram capazes 

de oferecer um estímulo extra afim de otimizar os efeitos positivos do exercício aeróbio, 

tornando-se necessário mais estudos para melhor compreensão dos parâmetros para esse tipo 

de equipamento, tornando o seu uso seguro e eficaz na prática clínica.  

 

9. LIMITAÇÃO 

Algumas limitações foram encontradas durante a execução do projeto. A princípio 

houve dificuldade para recrutar voluntárias para a participação, embora o número de mulheres 

recrutadas tenha sido elevado, muitas não tinham interesse ou disponibilidade de horário para 

participar. Houve dificuldade para garantir a adesão dessas voluntárias ao longo do tratamento, 

devido desistências, faltas consecutivas e problemas com o transporte. Além disso, tivemos 

diversas intercorrências com o equipamento utilizado para realizar o teste cardiorrespiratório 

obrigatório para entrada neste estudo. O mesmo quebrou diversas vezes, impossibilitando a 

realização do teste e o recrutamento de novas voluntárias, sendo necessário aguardar semanas 

até que este fosse consertado. Por esta razão, não foi possível atingir o número amostral de 32 

voluntárias. 
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10. CONCLUSÃO 

 Com base nos resultados obtidos no presente estudo, é possível concluir que o 

tratamento com um protocolo de exercício aeróbio foi capaz de melhorar o quadro de dor, 

funcionalidade e qualidade de vida de mulheres com OA de joelhos. Adicionalmente a 

fotobiomodulação em associação ao protocolo de exercícios aeróbios não pontencializou os 

efeitos benéficos do exercício. Assim, estudos adicionais são necessários afim de compreender 

a atuação de ambas terapias na presença de doenças articulares degenerativas. Além disso, faz-

se necessária a investigação de parâmetros da fotobiomodulação com a finalidade de definir o 

protocolo de tratamento seguro e efetivo para serem utilizados na prática clínica. Tais estudos 

futuros contribuirão para uma melhor compreensão da segurança e eficácia da utilização destes 

métodos.   
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12. APENDICE  

1. Termo de consentimento livre e esclarecido - TCLE 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Nome do projeto: Fototerapia e um programa de exercício aeróbio em pacientes com  

osteoartrite de joelho. 

Responsáveis:  

Profª Drª Ana Cláudia Muniz Renno - Orientadora e Coordenadora do Projeto. 

Ft. Patrícia Gabrielli Vassão Alves Arakaki – Aluna de Doutorado 

Jéssica Dayane da Costa Vasques – Aluna de graduação do curso de fisioterapia. 

 

Gostaria de convidá-lo (a) a participar deste estudo realizado na Universidade Federal de São 

Paulo (Unifesp - Campus Baixada Santista), Rua Silva Jardim, 136 – Santos, SP – CEP:11015-020. O 

objetivo desse estudo é investigar os efeitos da fototerapia associado a um protocolo de exercício aeróbio 

na rigidez articular, funcionalidade e qualidade de vida de mulheres com osteoartrite de joelhos. Caso 

você concorde em participar da pesquisa, serão realizadas as seguintes avaliações e atividades: 

 Coleta de dados pessoais; 

 Questionários e testes específicos sobre rigidez articular, funcionalidade e qualidade de vida na 

osteoartrite de joelhos; 

 Programa de exercício aeróbio e aplicação da fototerapia a laser, com duração de 8 semanas, 

2x/semana. Ao final de cada sessão de exercício aeróbio será realizada a aplicação de laser 

ativo ou placebo, conforme randomização prévia; 

A avaliações iniciais e finais serão realizadas no campus Silva Jardim da Universidade Federal 

de São Paulo – Campus Baixada Santista. O treinamento será realizado no Espaço Equilíbrio Fitness & 

Health – Avenida Floriano Peixoto, 224 - 1 andar – Pompeia – Santos – SP. As avaliações e atividades 

deste estudo serão realizadas por fisioterapeutas previamente treinados ou que utilizem estes métodos 

como rotina em suas práticas. O participante receberá assistência integral e imediata, de forma gratuita, 

pelo tempo que for necessário em caso de danos decorrentes da pesquisa. Destacamos que como as 

avaliações não são atividades realizadas normalmente por grande parte da população em estudo, a 

mesma poderá ocasionar desconforto ou dores musculares. 

As participantes do estudo serão randomizadas em dois grupos: grupo experimental e grupo 

placebo. O grupo experimental realizará exercício e fotobiomodulação ativa e o grupo placebo realizará 

exercício e fotobiomodulação placebo. Caso os resultados se mostrem eficazes, as voluntárias do grupo 

exercício e fotobiomodulação placebo terão acesso gratuito ao mesmo protocolo do grupo exercício e 

fotobiomodulação ativa. 



34 

 

Somente no final do estudo poderemos concluir e qualificar a presença de reais benefícios 

ocorridos pela associação da prática da fototerapia com o exercício aeróbio, no entanto, a expectativa é 

que ocorra a melhora mais significativa para os participantes que realizarem a aplicação de laser ativa. 

Em qualquer etapa do estudo você terá acesso aos profissionais responsáveis pela pesquisa para 

esclarecimento de eventuais dúvidas. O principal investigador é a Profª Drª Ana Cláudia Muniz Renno 

que pode ser encontrada na Rua Silva Jardim, 136 - Vila Mathias - Santos/SP - CEP: 11015-020 Telefone: 

13-3878-3823. Caso tenha alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato 

com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Prof. Francisco de Castro, 55, CEP 04020-050, 

Telefone (011-5571-1062; 011-5539-7162); – E-mail: CEP@unifesp.edu.br. 

É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento, e deixar de participar 

do estudo, sem qualquer prejuízo. Por outro lado, as informações obtidas serão mantidas em segredo e 

analisadas em conjunto com dados de outros participantes, não sendo divulgada a identificação de 

nenhum envolvido quando os dados do estudo forem publicados. Não há despesas pessoais para o 

participante em qualquer fase do estudo, incluindo exames e consultas. Também não haverá retorno 

financeiro relacionado à sua participação. Além disso, é compromisso do pesquisador utilizar os dados 

deste estudo somente para fins de pesquisa e preservar o sigilo dos dados. 

Acredito ter sido suficientemente esclarecida a respeito das informações que li ou que foram 

lidas para mim, descrevendo o estudo “Fototerapia e um programa de exercício aeróbio em 

pacientes com osteoartrite de joelho”. 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, 

se necessário, receberei encaminhamento a atendimento hospitalar. Concordo voluntariamente em 

participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o 

mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido, ou no 

meu atendimento neste Serviço. 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido deste 

paciente para a participação neste estudo. 

Santos, _______de ______________________de 201__ 

_____________________________________________ 

Nome do Voluntário 

 __________________________________ 

Assinatura do voluntário 

_____________________________________________ 

Nome do pesquisador responsável pela aplicação do TCLE 

                                                                                                 _________________________________ 

Assinatura do responsável pela pesquisa 
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2. Parecer Comitê de Ética 
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3. Ficha de avaliação 
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4. Planilha de exercícios 
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13. ANEXOS 

1. Questionário KOSS
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2. Questionário de qualidade de vida – SF-36
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3. Escala de Esforço de BORG 
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4. Escala Visual Analógica 
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