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Eletroterapia

Da Consulta
Trate-se do questionamento abaixo, acerca da Eletroterapia:
- Conceituar Método/Técnica a ser trabalhado (a) (O que é?);
- Definir a indicação do Método/Técnica (em que, para quê?);
- Conteúdo Mínimo de formação para utilização;
- Carga Horária Mínima;
- Evidências Científicas (Comprovação da eficácia, através de resultados
comprovados);
- Descrever as condições técnicas e logísticas da atuação.

Do Parecer
Transcrevemos, abaixo, o parecer do Grupo de Trabalho da
SOCIEDADE NACIONAL DE FISIOTERAPIA ESPORTIVA, formado pela Senhora
Doutora Luciana De Michelis Mendonça e pelos Doutores Yuri Rafael dos Santos
Franco e Rodrigo Ribeiro de Oliveira:
1. Do Conceito a ser trabalhado – A eletroterapia é uma técnica na qual utiliza-se
corretes elétricas para obter efeitos fisiológicos, sejam eles analgésicos ou
motores. Dessa forma, o público mais indicado para receber esse tipo de técnica
deve ser paciente com alguma desordem neuromuscular. Nas diversas
modalidades eletroterapêuticas têm-se as correntes analgésicas e motoras que
diferem entre si por possuírem frequências distintas.

Modalidades da Eletroterapia
Baixa Frequência (1 a 1000Hz)
Analgésicas

TENS (estimulação elétrica transcutânea)
Diadinâmicas de Bernard

Motoras

FES (estimulação elétrica funcional)

Média Frequência (1000 a 10000Hz)
Analgésicas
Motoras

Interferencial
Russa
Aussie

2. Da Definição e Da indicação – Esse tipo de terapia tem como indicação dores
agudas ou crônicas afim de proporcionar uma analgesia momentânea (30 a 120
minutos, a depender do tipo de corrente utilizados). Para pacientes com perda de
função muscular, seja ela devido a atrofia muscular por desuso ou por inibição
artrogênica em casos de pós-operatórios ou lesões articulares. Atualmente, tem
sido visto, em modelos experimentais, o uso para cicatrização tecidual e
diminuição de edema.
- TENS (estimulação elétrica transcutânea): corrente analgésica de baixa
frequência, apesenta submodalidades (convencional, burst, acupuntura e alta
frequência). Seus parâmetros básicos são frequência e largura de pulso,
modulando esses tem-se efeitos fisiológicos diferentes.
- Correntes Diadinâmicas – corrente polarizada de baixa frequência
(analgésica e drena edema), com submodalidades (MF, DP, CP, LP e CPid). Os
parâmentros a serem alterados são o tipo de modalidade a ser utilizado, o
tempo de cada corrente (no máximo 12 minutos total de terapia).

- Interferencial: corrente analgésica de média frequência com modulação em
baixa frequência. Seus parâmetros básicos são AMF (frequência de amplitude
modulada), sweep (frequência de varredura), ΔF (variação da frequência –
baixa frequência).
- FES (estimulação funcional): corrente motora de baixa frequência. Os
parâmetros a serem modulados nessa terapia frequência, largura de pulso,
tempos (subida, manutenção, caída e recuperação).
- Russa e Aussie: corrente motora de média frequência. Os parâmetros a serem
modulados nessa terapia frequência, largura de pulso, tempos (subida,
manutenção, caída e recuperação).
3. Conteúdo Mínimo de formação para utilização; Para ter um bom
aproveitamento do uso das correntes elétricas com fins terapêuticos precisa ter
conhecimento de anatomia, biomecânica, fisiologia humana e do exercício,
biofísica, neuroanatomia e sobre desordens neuromusculares.

A carga horária mínima para um bom aprendizado
4. Da Carga Horária Mínima;
está aproximadamente em 200 hora/aula, sendo abordados desde conceitos

básicos até aplicações práticas e clínicas.
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6. Das condições técnicas e logísticas da atuação: Para se ter um efeito
satisfatório com a eletroterapia, deve-se ter aparelhos calibrados e com
manutenção periódicas, pois trata-se de equipamentos eletroeletrônicos que tem
prazo de validade. A recomendação de calibração deve ser seguida conforme
especificação do fabricante. Equipamentos sem manutenção pode não trazer o
efeito desejado em terapia como, também, lesões ao paciente tendo em vista que
se trata de correntes elétricas modulada em baixa intensidade para se obter os
efeitos fisiológicos e não-lesivos.
A interface desses aparelhos com o paciente é feita por meio de eletrodos, que a
depender da área tem um tamanho ideal (áreas grandes, eletrodos grandes) e a
depender do tipo de corrente tem os meios de contatos corretos. Os eletrodos
têm de diversos tipos, porém dois são os mais utilizados; os auto-colantes não
necessita de meio de contato para que seja utilizado, basta aplica-lo sobre a pele
e os de borracha, necessita de uma interface que muitas vezes é utilizado o gel a
base de água para melhor dissipação e menor perda de energia (impedância ou
resistência da pele) gerada pelo aparelho ou com esponja embebida em água ou
em solução medicamentosa (para o uso de iontoforese) nos casos de uso de
correntes polares.

Os modos de aplicação têm suas particularidades a depender da terapia, pois a
localização dos eletrodos irá influenciar na área de concentração da corrente. Por
exemplo, no quadríceps, para estimulação os eletrodos têm que estar dispostos
longitudinalmente ao músculo e não de forma transversal. No caso do uso da
corrente interferência, existe a modalidade vetorial, onde a angulação e distância
dos eletrodos tem que ser feito de forma simétrica para que a corrente seja
dissipada de forma correta e igual.
Outro fator de extrema importância para o uso da eletroterapia é a intensidade da
corrente. Para as correntes analgésicas esse parâmetro tem que ser o mais forte
possível, sem que gere dor. O mesmo tem que ser ajustado sempre que a
sensação da corrente diminua. Já nas correntes motoras, a presença de contração
muscular é inevitável, tendo em vista que essa corrente trabalha no nível motor e
tem que ser o máximo possível sem que haja dor. Os cuidados para aplicação
dessa técnica seguem o princípio que áreas onde sofre influência de correntes
elétricas (ex: marcapasso) é uma contra indicação absoluta. As correntes
polarizadas tem que ter cuidado com áreas onde se tem metal (placas, parafusos
e hastes) para que não haja aquecimento e queimaduras. A aplicação em torno de
feridas em que ser com cuidado para que não haja contaminação, porém sobre a
ferida é uma contra indicação absoluta. E por se tratar de correntes que
necessitam de um feedback sensorial, pacientes que tenham déficit de
sensibilidade não podem estar usufruindo dessa técnica.
7. Do Número mínimo e máximo: A intervenção deverá ser individualizada, ou
seja, durante a aplicação da terapia em um paciente o fisioterapeuta deve estar
presente.

Da Conclusão
Os recursos de eletroterapia podem ser uma ferramenta de grande auxílio na
atuação do Fisioterapeuta quando bem indicada e aplicada. Esses recursos têm com o

objetivo de ser protagonista nas tomadas de decisões terapêuticas desses profissionais,
sendo, em várias disfunções, a principal tomada de decisão clínica do fisioterapeuta.
Entretanto, SUGERE-SE FORTEMENTE A ASSOCIAÇÃO a outros tratamentos
cinético-funcionais. É essencial que o profissional tenha a capacidade de identificar se a
eletroterapia

está atuando de forma primária (causa) ou de forma secundária

(consequências), pois a melhora do paciente está condicionada a atuação de forma
primária sempre que possível. Portanto a avaliação, o diagnóstico fisioterapêutico e o
raciocínio clínico é essencial para a indicação e os resultados desse recurso assim como
o conhecimento dos seus riscos e cuidados.

Esse é o Parecer, Sem Mais Juízo.
Santo André, 11 de setembro de 2015.
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