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RESUMO 

Introdução: Apesar de todo avanço clínico e científico, o manejo da dor lombar 
continua sendo um grande desafio para os profissionais de saúde. Ainda não é claro 
que a fotobiomodulação pode otimizar a prática de exercício físico com maior 
intensidade e de forma sistematizada para pacientes com dor lombar crônica. 
Objetivo: Analisar a efetividade da fotobiomodulação (PBM) e do treinamento físico 
sistematizado com Deep Water Running (DWR) em pacientes que apresentam dor 
lombar crônica não específica. Métodos: Participaram do estudo 60 pacientesque 
foram aleatorizados em três grupos de tratamento: grupo que realizou sessões de 
treinamento físico com DWR, que se caracteriza por corrida em piscina profunda e 
aplicação de LED placebo (GTPLA); grupo que realizou o mesmo modelo de 
treinamento, e antes das sessões foi aplicado o LED ativo(GTPBM); e grupo controle, 
que somente recebeu a aplicação do LED ativo(GPBM). Como desfecho primário, foi 
realizada análise de níveis de cortisol, além da avaliação da incapacidade e 
intensidade de dor (Índice Oswestry de incapacidade e escala de avaliação 
numérica de dor, respectivamente) e a performance (teste de caminhada de seis 
minutos adaptado ao meio líquido) como desfechos secundários, com avaliações 
realizadas antes (baseline) e após quatro semanas de tratamento. A normalidade 
dos dados foi verificada pelo teste de Shapiro-Wilk. A comparação entre os grupos e 
os efeitos das intervenções foi realizado a partir do modelo linear misto e também foi 
aplicada a análise de sobrevivência pelo método de Kaplan-Meier. Além disso, como 
análise complementar foi efetuado o cálculo do tamanho do efeito (TE) e o nível de 
significância adotado para todas as análises foi de P < 0,05. Resultados: Na 
comparação entre os grupos, houve um aumento nos níveis de cortisol 
estatisticamente significante a favor do grupo GTPBM comparado com o GTPLA 

(diferença entre médias: 104,5, 95% IC 52,2 a 156,8; P ≤ 0.001) e com o grupo GPBM 
(diferença entre médias: 90,9, IC 38,6 a 143,2; P ≤ 0.001), não apresentando 
nenhuma outra diferença para os demais desfechos analisados. Conclusão: Diante 
dos resultados encontrados, conclui-se que o treinamento de DWR associado à 
PBM modificou os parâmetros sanguíneos relacionados ao cortisol, sugerindo 
cautela sobre a ligação de causa e efeito entre cortisol e dor lombar crônica já que 
não apresentaram alterações neste desfecho na avaliação inicial. 

Palavras-chave: LED terapia, treinamento fisico, dor lombar crônica não específica, 
hidroterapia, cortisol.  
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ABSTRACT 

Introduction: Despite all clinical and scientific advances, the management of 
low back pain remains a major challenge for health professionals. It is not yet clear 
that photobiomodulation can optimize the practice of physical exercise with greater 
intensity and in a systematized way for patients with chronic low back pain. 
Objective: To analyze the effectiveness of photobiomodulation and systemized 
physical training with Deep Water Running (DWR) in patients with nonspecific 
chronic low back pain. Methods: Sixty individuals participated of this study, and were 
allocated to one of the three treatment groups: the group that performed deep water 
running (DWR) training sessions, wich is characterized by running in deep pool with 
placebo LED (TGPLA), the group performed the same training model, being that 
before the sessions was applied the LED (TGPBM), and the control group only 
received the LED application (GPBM). Cortisol levels analysis was performed (primary 
outcome), as well as the evaluation of disability and pain intensity (Oswestry 
disability index and pain numerical rating scale, respectively) and performance (six-
minute walk test adapted to the aquatic environment) as secondary outcomes. 
Outcomes were analyzed at baseline and after four weeks of treatment. The 
normality assumption was verified using the Shapiro-Wilk test. The comparison 
between groups and the effects of the interventions was performed by linear mixed 
model and survival analysis for Kaplan-Meier method. In addition, the calculation of 
percent change and effect size (TE) was performed and the level of significance 
adopted for all analyzes was P <0.05. Results: Comparing all groups, there was 
increase in cortisol levels in favor of the TGPBM group compared to the TGPLA (mean 
difference: 104.5, 95% CI 52.2 - 156.8, P ≤ 0.001) and GPBM (mean difference: 90.9, 
CI 38.6 - 143.2, P ≤ 0.001), there is no statistical difference for other outcomes 
analyzed. Conclusion: Thus, it was concluded that the combined DWR training and 
PBM increased cortisol levels, suggesting caution about the cause and effect 
connection between cortisol and chronic low back pain since they did not present 
alterations in baseline levels.  

 

Keywords: LED therapy, aerobic exercise, non-specific chronic low back pain, 
hydrotherapy, cortisol.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A dor lombar é um problema mundial de saúde pública, sendo uma das 

condições mais relatadas pela população1. Sua prevalência e os custos estão cada 

vez maiores e o ônus sócioeconômico para os sistemas de saúde é grande, 

responsável por afetar negativamente a qualidade de vida dos indivíduos2. A dor 

lombar não específica representa cerca de 90-95% dos casos, e sua estimativa 

média de prevalência pontual é de 18,3% da população mundial1,2. Dessa forma, são 

necessárias estratégias eficazes para minimizar o impacto que a dor lombar pode 

gerar3. 

A realização de exercícios físicos é indicado para tratamento da dor lombar 

crônica (DLC) na atualidade, Chatzitheodorou et al. (2007) relataram uma diminuição 

significante na dor lombar no grupo de pacientes que tiveram como intervenção o 

treinamento físico aeróbio comparado com o grupo que realizou a fisioterapia com 

condutas passivas (diatermia por ondas curtas, fototerapia, ultrassom e 

eletroterapia)4. Entretanto, não há evidências sobre qual tipo de exercício físico mais 

efetivo para pacientes com DLC; e embora muitos estudos não apresentem um 

controle de volume e intensidade, aspectos essenciais para um resultado positivo a 

partir de exercício físico5-7. 

Dentre as condutas fisioterapêuticas em geral, a realização de exercícios 

físicos em intensidades mais altas não é comum, e uma modalidade de treinamento 

que melhora a aptidão aeróbia, e que também pode melhorar aspectos associados à 

DLC, é a corrida em águas profundas (deep water running – DWR). Essa 

modalidade se caracteriza pela execução da corrida suspensa na água em uma 

profundidade suficiente para que os pés não entrem em contato com o fundo da 

piscina durante o movimento 8-9. Cuesta-Vargas e Adams (2011) e Cuesta-Vargas et 

al. (2011) verificaram que a adição da prática do DWR no tratamento convencional 

de dor crônica promoveu melhoras nos desfechos de dor e incapacidade em um 

grupo que realizou esta prática comparado ao grupo que recebeu somente 

orientações sobre condutas para manejo da dor lombar10-12.  

A terapia com exercícios físicos parece ser uma opção viável para reverter o 

ciclo vicioso de inatividade e agravamento do quadro doloroso que a dor lombar 

proporciona13. No entanto, os pacientes podem ter dificuldades em realizar o 

exercício, além do medo de exacerbar a condição dolorosa. Assim, a fototerapia 
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pode ser um recurso de apoio para redução da dor, facilitando a prática do exercício 

físico. A fotobiomodulação (photobiomodulation - PBM) é um tratamento que 

consiste em uma fonte de luz com um determinado comprimento de onda que não 

emite calor, som ou vibração, na qual a irradiação na região afetada pode causar a 

atenuação dos sintomas álgicos devido a efeitos biológicos e biomoduladores14,15.  

Recentemente, a terapia de luz laser de baixa intensidade (low level light/laser 

therapy - LLLT) ou com sistemas de diodos emissores de luz infravermelho e/ou 

vermelho (light emitted diodes - LED) tem atraído atenção por atuar no controle da 

dor aguda e crônica, no fluxo sanguíneo e relaxamento do espasmo muscular16. 

Alguns estudos têm mostrado efeitos anti-inflamatórios, antálgicos e de reparação 

tecidual de forma mais efetiva ao utilizar PBM como recurso para prevenção e 

recuperação de condições musculoesqueléticas16-21.  

Na prática clínica, as condutas passivas para promover analgesia auxiliam na 

redução da dor, facilitando a intervenção com exercícios físicos. Além disso, não há 

evidências dos efeitos da associação da PBM com o treinamento físico de 

intensidade moderada/alta, especificamente com DWR, em pacientes com DLC não 

específica e que tenham utilizado protocolos experimentais com análise de variáveis 

fisiológicas. Assim, o objetivo do presente estudo foi verificar os efeitos da PBM, 

utilizando LED, e do treinamento físico sistematizado com deep water running em 

pacientes que apresentam dor lombar crônica não específica. A hipótese foi que a 

utilização da PBM antes das sessões de tratamento com DWR em intensidades 

mais elevadas melhora a intensidade de dor e o desempenho além de modificar os 

níveis de cortisol sanguíneo de pacientes com DLC em quatro semanas de 

tratamento. 

 Diante da proposta deste estudo em investigar a associação de exercício 

físico (DWR) e PBM utilizando LED sobre a DLC, espera-se contribuir para 

conhecimento científico pela aplicabilidade de um treinamento físico de intensidade 

moderada a alta em meio aquático para este tipo de população, devido ao aspecto 

motivacional da participação dos pacientes ao tratamento por não se tratar de um 

ambiente clínico e pela praticidade da utilização do LED, que tem chamado a 

atenção por apresentar resultados promissores para DLC. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL: 

- Verificar os efeitos da PBM utilizando LED e do treinamento físico 

sistematizado com deep water running em pacientes que apresentam dor 

lombar crônica não específica. 

 

2.1.1 Objetivos Específicos: 

- Verificar as modificações decorrentes do treinamento com DWR em 

parâmetros de desempenho submáximo em um teste de caminhada 

aquático;  

- Verificar as possíveis alterações dos níveis de cortisol sanguíneo na 

população com DLC e suas modificações decorrentes do tratamento com 

DWR; 

- Avaliar, por meio de questionários, a intensidade de dor percebida e 

incapacidade; 

- Verificar tamanhos do efeito e a variação percentual após quatro 

semanas de intervenção em cada grupo de tratamento. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA – CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

3.1 DOR LOMBAR 

 

A dor lombar é caracterizada por dor ou desconforto, tensão muscular, ou 

rigidez entre as margens das últimas costelas e a prega glútea inferior, podendo ou 

não ser irradiada para os membros inferiores22. As diretrizes de prática clínica 

recomendam um diagnóstico a partir de uma triagem, na qual os pacientes podem 

ser classificados em quatro categorias etiológicas: 1) dor lombar por distúrbio 

visceral (exemplo: pacientes com pedras nos rins); 2) dor lombar por doença da 

coluna vertebral específica (exemplo: espondiloartrite); 3) dor lombar por síndromes 

radiculares (exemplo: síndrome da cauda equina); 4) dor lombar de origem não 

específica (causa desconhecida)23. Além de também ser classificada de acordo com 

a duração dos sintomas: aguda (sintomas até seis semanas), subaguda (sintomas 

entre seis e 12 semanas), e crônica (sintomas persistentes por mais de 12 

semanas)24,25. 

Para o manejo da dor lombar são necessárias estratégias mais eficazes e 

adequadas que possam ser universalmente utilizadas. Um estudo de James et al. 

(2018), com uma análise sistemática de diversas causas de incapacidade por anos 

vividos em vários países em um período de mais 20 anos, os autores constataram 

uma carga crescente de distúrbios musculoesqueléticos como grande desafio para 

os sistemas de saúde com comprometimento da classe ativa economicamente26. 

Dentre esses distúrbios, segundo os autores, destaca-se a dor lombar, uma das 

principais causas de afastamento do trabalho, levando à redução de produtividade, 

absenteísmo e aposentadoria por invalidez, além de ser o principal acometimento de 

anos vividos com incapacidade no Brasil e no mundo desde 199027,28. 

Quando se trata de dor lombar, é necessário um diagnóstico clínico, muitas 

vezes baseado em resultados de exames de imagem. Em um estudo epidemiológico 

de exames de imagem de ressonância magnética em indivíduos assintomáticos, foi 

constatado que 91% apresentavam degeneração discal, 56% diminuição da altura 

do disco, 64% abaulamentos discais, 32% protusão discal e 38% ruptura do anel 

fibroso. Dessa forma, é necessário cautela com relação aos achados nos exames de 
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imagem, já que alterações são comuns em pessoas assintomáticas, buscando, 

assim, uma melhor interpretação clínica dentro do contexto que envolve a DLC29.   

A maioria das pessoas terá um episódio de dor lombar em algum momento de 

sua vida, e se recuperarão dentro de um ano24. Porém, outros desenvolverão uma 

dor persistente, com períodos de agravamento ou alívio do sintoma24. Quando a dor 

persiste por mais de três meses, os fatores que influenciam na cronicidade da dor 

são diferentes das causas iniciais, levando a maior incapacidade funcional e do 

trabalho, características de depressão e ansiedade, afetando negativamente sua 

qualidade de vida30,31. 

A dor lombar é uma condição benigna e espontânea que geralmente é 

resolvida em seis semanas com ou sem tratamento. Entretanto, 30% dos pacientes 

que apresentam dor lombar terão um episódio reincidente ou desenvolverão dor 

crônica e persistente32. Alguns fatores de risco podem estar associados à DLC, 

como a manutenção em postura ortostática, o manuseio de cargas pesadas, 

tabagismo, obesidade e fatores psicológicos aumentam o risco de episódio de dor 

lombar33,34.   

Em um estudo após acompanhamento em longo prazo de trabalhadores 

expostos a fatores de risco para dor lombar, alguns fatores psicológicos como 

insatisfação no trabalho e estresse emocional foram preditores para recidivas de dor 

lombar, e não aspectos físicos como a carga de trabalho ou capacidade do 

trabalhador35. Além disso, a autoeficácia, o sofrimento e o medo relacionado à dor 

foram mediadores significativos do efeito na intensidade da dor e incapacidade36.  

A experiência da dor é complexa e é influenciada por fatores cognitivos, como 

a catastrofização, além de humor, crenças e genética, levando os pacientes a 

condutas como amplificação do tamanho da doença, crenças anatomopatológicas, 

comportamento de evitação de movimentos e posturas, aumento da severidade da 

dor e incapacidade de lidar com a dor37,38. Dessa maneira, a etiologia da DLC é 

multifatorial, sendo aspectos individuais, psicossociais e/ou ocupacionais associados 

à sua ocorrência e cronicidade39-41.  

Para o manejo da DLC, diretrizes mais recentes recomendam autogestão, 

exercício físico e fisioterapia previamente ao tratamento farmacológico, além de 

serem unânimes em não recomendar a cirurgia para DLC não específica devido à 

ausência de um alvo cirúrgico anatômico claro da dor lombar42-45. Recomendam-se 

uma abordagem multidisciplinar a partir do modelo biopsicossocial envolvendo uma 
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combinação de aspectos educacionais, físicos, cognitivos, comportamentais, 

componentes sociais e/ou relacionados ao trabalho; aplicados por uma equipe de 

profissionais de saúde com especialização em diferentes áreas46,47.  

Recentemente, a DLC foi inserida na Classificação Internacional de Doenças 

(CID-11), classificada como nova entidade, “dor primária crônica”48. Um dos 

mecanismos fisiopatológicos sugerido para a dor crônica é a sensibilização central, 

com características como a persistência da dor por pelo menos três meses ou a sua 

recorrência em menos de seis meses, e a ausência de condições pato-anatômicas 

que possam explicar a dor49.  

A sensibilização central caracteriza-se por uma hipersensibilidade à dor 

provocada por uma amplificação da sinalização neural no sistema nervoso central, e 

qualquer experiência sensorial mais ampla, com maior duração e extensão espacial 

do que seria esperado sob circunstâncias normais, pode estar refletindo uma 

amplificação central devido à excitação aumentada ou inibição reduzida50. 

A dor lombar apresenta grande variabilidade na apresentação clínica e de 

fatores de prognóstico, além de compreensão insuficiente dos mecanismos e a 

diversidade de tratamentos que fazem dela um desafio para os profissionais da 

saúde e pesquisadores25. A busca por variáveis que tenham relação com DLC 

podem colaborar com seu manejo e propiciar uma melhor qualidade de vida. O 

conflito do organismo frente a uma condição crônica modifica sua atividade 

metabólica para se adaptar a essa condição, podendo levar a respostas mal 

adaptativas e desencadear alterações fisiopatológicas51.  

Segundo Vachon-Presseau et al. (2013), pacientes com dor crônica podem 

apresentar uma desregulação do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal (EHHA), a partir 

de respostas mal adaptativas ao estresse, dor crônica e disfunções do hipocampo, 

podendo contribuir para a persistência da dor e as diferenças individuais na 

intensidade da dor clínica52. Li e Hu (2016) apresentam em uma revisão um modelo 

de estresse integrado de cronicidade da dor com base na predisposição genética, na 

regulação do estresse e alterações cerebrais53. 

Estudos sugerem que a desregulação do EHHA e do cortisol desempenham 

um papel no desenvolvimento da dor crônica de forma que o sistema 

neuroendócrino colabora na integração da percepção da dor modificando a 

homeostase fisiológica e eficácia do organismo54-57. Essa relação da dor crônica com 

estresse pode alterar as concentrações de cortisol sanguíneo, que é um hormônio 
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produzido pelo córtex da supra-renal, além de provocar aumento da pressão arterial 

e das concentrações de glicose sanguínea e deprimir o sistema imunológico58.  

Não há consenso entre os estudos sobre condições de estresse crônico e os 

níveis de cortisol, provavelmente devido à presença de diferentes fases do déficit na 

regulação da produção do cortisol pela ativação contínua do EHHA 54,59-61. Um 

estudo de Jacobsen et al. (2014), com indivíduos que possuíam longo período de 

licença médica por motivo de dor musculoesquelética, fadiga e/ou doenças mentais 

comuns  sugerem a falta de reatividade ao cortisol (hipocortisolismo) como possível 

mecanismo biológico entre estresse e longo período de licença médica62. Nesse 

estudo, os participantes foram submetidos a um programa de reabilitação para 

retorno ao trabalho e apresentaram uma baixa variação do cortisol62. 

Embora alterações dos níveis de cortisol possam trazer efeitos deletérios ao 

organismo, o treinamento físico sistematizado induz mecanismos de proteção aos 

tecidos, deixando o organismo menos responsivo ao estresse, protegendo-o contra 

as consequências do estresse crônico e outras doenças relacionadas63,64. Além 

disso, o exercício e o período de recuperação pós-exercício estão relacionados a um 

aumento do limiar de dor e analgesia, modificando a reatividade ao estresse 

psicológico com aumento da liberação de opiáceos endógenos, reduzindo a ativação 

do EHHA e melhora da imunidade65,66. 

A responsividade adrenocortical parece ser modificada com o exercício físico, 

e uma resposta favorável pode ser determinada pelo mecanismo central. Conforme 

Chatzitheodrou, Mavromoustakos e Milioti (2008), o exercício aeróbio possui um 

mecanismo fisiológico global, cujos efeitos não se limitam à função 

musculoesquelética, e particularmente quando realizado em alta intensidade, atua 

na maioria dos sistemas orgânicos podendo ser eficaz para promover alterações 

positivas nos sintomas clínicos de uma patologia crônica67. Em pacientes com DLC, 

a melhora pode ser devida à ativação do EHHA, em decorrência da realização que 

pode ser a partir de exercícios físicos de maior intensidade (superior a 60% VO2max), 

embora isso dependa da duração do exercício4.  

 

3.2 EFEITO DO EXERCÍCIO FÍSICO NA DOR CRÔNICA   

 

Para o manejo da DLC, estudos mais recentes recomendam a prática de 

exercícios físicos supervisionados, sendo esta prática melhor do que o tratamento 
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sem exercício físico ou não tratar; porém sem evidência de superioridade sobre qual 

o melhor tipo de exercício. Estudos geralmente demonstram tamanhos do efeito 

relativamente pequenos devido a inúmeros fatores incluindo a heterogeneidade das 

intervenções3,68,69.  

Uma revisão sistemática com 21 ensaios clínicos sobre intervenções para 

prevenção da dor lombar foi demonstrado que a única intervenção efetiva foi o 

exercício físico, combinado ou não com a educação, com uma redução do risco de 

um episódio de dor lombar em 45%. Os exercícios físicos tinham como objetivo a 

melhora da aptidão aeróbia, força, flexibilidade e habilidade ou coordenação, com 

necessidade considerável do compromisso dos participantes para o efeito preventivo 

na dor lombar70. 

Steiger et al. (2012) afirmam que os resultados positivos das intervenções a 

partir de exercícios físicos com relação à intensidade de dor e incapacidade em 

pacientes com DLC não estão relacionados aos fatores físicos como força e 

resistência muscular ou amplitude de movimento, por exemplo71. O envolvimento de 

alterações em patologias secundárias associadas à DLC induzidas pelo exercício 

físico, como a melhora do aspecto psicológico e cognitivo (redução do medo, 

ansiedade e catastrofização, aumento da auto eficácia), analgesia induzida pelo 

exercício físico e adaptações funcionais e estruturais no cérebro podem influenciar 

nos resultados positivos além de explicar por que estudos não demonstraram 

nenhuma superioridade em alguma modalidade de exercício físico até o momento72-

74.  

Outra questão que pode explicar a heterogeneidade de resultados com 

relação às recomendações de exercícios para pacientes com DLC é a falta de 

monitoramento da intensidade do treinamento aplicado nos estudos. Dellito et al. 

(2012), em uma diretriz de prática clínica para dor lombar, recomendaram a prática 

de exercício físico, que melhora aptidão física para o manejo da dor e promoção da 

saúde de intensidade moderada a alta para pacientes com dor lombar sem dor 

generalizada, e de baixa intensidade aumentando progressivamente para pacientes 

com DLC com dor generalizada75.  

Uma revisão sistemática com metanálise sobre dor musculoesquelética 

crônica e exercício físico aeróbio realizada por O´Connor et al. (2015) os autores 

verificaram que embora a maioria dos estudos selecionados para análise 

apresentassem os critérios mínimos definidos pelo Colégio Americano de Medicina 
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Esportiva (ACSM) para frequência de exercício e duração da intervenção. Mais de 

50% dos estudos não forneceram detalhes sobre intensidade do exercício ou 

alterações na aptidão física (critérios mínimos definidos pelo ACSM: frequência de 

pelo menos três dias por semana ou duas vezes por semana para indivíduos com 

baixo nível de condicionamento físico; intensidade de exercício de no mínimo 40% 

da frequência cardíaca (FC) de reserva (entre 40 - 85%) ou 64% FC máxima predita 

(entre 64 - 94%); duração de pelo menos 20 minutos (entre 20 - 60 minutos), de 

forma contínua ou intermitente; exercício aeróbio envolvendo grandes grupos 

musculares em atividades rítmicas; mínimo seis semanas de intervenção)76.  

Alguns tipos de exercício físico são mais comumente utilizados na prática 

clínica como exercícios resistidos, posturais, estabilização e flexibilidade, sendo o 

exercício aeróbio pouco explorado em pacientes com DLC. Heneweer et al. (2012) 

afirmam que a DLC leva à diminuição do condicionamento físico geral, incluindo a 

condição aeróbia, além do fato de que uma condição aeróbia elevada está 

associada à menor presença de DLC77. Em estudo, Duque et al. (2011) avaliaram 

140 sujeitos (70 pacientes com DLC e 70 sem DLC) e compararam a aptidão 

aeróbia caracterizada pelo consumo máximo de oxigênio (VO2max) de acordo com a 

idade e sexo, e foi constatada uma menor aptidão aeróbia dos pacientes com DLC 

independente do sexo e idade; resultados também encontrados por outros 

autores78,79.  

Nesse sentido, o exercício físico aeróbio parece ser uma atividade que pode 

auxiliar para o manejo da DLC. Em um estudo comparando exercícios aeróbios e 

resistidos multiarticulares em adultos com DLC não específica, Wewege, Booth e 

Parmenter (2018) demonstraram que as duas atividades melhoraram 

significantemente a intensidade dor, não sendo nenhuma superior a outra80. A falta 

de informação sobre a intensidade dos exercícios deixa uma lacuna, e nos estudos 

em que foi informada a intensidade do exercício prescrita, verificou-se que uma 

intensidade de moderada a alta (60% - 70% 1 RM) durante três vezes semanais 

apresentou os melhores resultados, sugerindo uma dose mais alta na intensidade 

dos exercícios para essa população80.  

Jones et al. (2014) controlaram em seu estudo a intensidade do exercício 

físico aplicada em sua amostra, e observaram que o treinamento físico aeróbio de 

intensidade moderada a vigorosa (75% FC de reserva) aumentou a tolerância à dor 

isquêmica em indivíduos saudáveis, demonstrando uma nova visão sobre algumas 
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populações clínicas com baixa tolerância ao exercício, como  quem apresenta dor 

crônica, por exemplo, com possível benefício deste tipo de treinamento 

proporcionando respostas clínicas positivas81.  

Em outro estudo, autores analisaram a viabilidade de um treinamento de alta 

intensidade (100% VO2max e 80% 1 RM) e curto período (seis semanas, duas vezes 

por semana) em pacientes com DLC não específica e constataram essa 

possibilidade com uma maior motivação e aderência nesse grupo comparado com o 

grupo que realizou exercício convencional (60% - 65% FCmax, e exercícios de 

estabilização e fortalecimento da região do tronco). Os resultados demonstraram 

melhora da capacidade de atividade física de vida diária e funcionalidade; e ao 

analisar os efeitos da diminuição da dor induzida pelo exercício físico, verificou-se 

relação entre intensidade e duração do exercício sendo que os maiores tamanhos 

do efeito foram encontrados quando o exercício físico foi realizado em alta 

intensidade e duração maior que 10 minutos82. 

O controle da carga de treinamento para cada indivíduo é importante para se 

obter o resultado esperado e melhorar a capacidade física global. A falta de 

conhecimento e utilização dos princípios do treinamento desportivo para a 

prescrição de exercícios físicos na fisioterapia pode explicar a ausência de 

progressão nos programas de reabilitação comumente utilizados83. O conhecimento 

dos profissionais da área de reabilitação sobre periodização para prescrição de 

exercícios físicos é fundamental sendo a familiarização com os princípios da 

especificidade, individualização, sobrecarga progressiva e recuperação aspectos 

fundamentais para a implementação de um programa de reabilitação com 

progressão objetiva de sucesso84.  

 

3.3 DEEP WATER RUNNING  (DWR) 

 

O DWR consiste em corrida em águas profundas com uso de colete flutuador 

(Figura A). A utilização de ambiente aquático na reabilitação propicia alguns 

benefícios, auxiliando principalmente nas disfunções osteomioarticulares, com 

menor descarga de peso corporal facilitando a realização de exercícios com menor 

sobrecarga85. Este tipo de exercício é uma alternativa para a prática em intensidades 

mais elevadas sem sujeitar o quadril, tronco e membros inferiores a elevados 

impactos e possíveis lesões86,87. 
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Figura A – Ilustração de DWR em piscina profunda utilizando colete flutuador 

mantendo a cabeça acima da água simulando o movimento de corrida semelhante 

com praticado em terra (Fonte: Cuesta-Vargas AI; Heywood S, 2011)88.  

 

A imersão do corpo em ambiente aquático proporciona algumas alterações 

fisiológicas muitas vezes diferentes do ambiente terrestre devido às suas 

propriedades como densidade, flutuação, empuxo, pressão hidrostática, viscosidade 

além da temperatura da água. Para a prescrição do exercício físico nesse ambiente 

é necessário o conhecimento das alterações que a imersão pode proporcionar no 

corpo humano, cujas propriedades do meio aquático podem proporcionar diferentes 

mecanismos fisiológicos e biomecânicos quando comparado ao mesmo exercício 

realizado fora do ambiente aquático, podendo contribuir para a prática de exercícios 

físicos em qualquer intensidade em pacientes com DLC89,90.  

As forças hidrostáticas que atuam sobre os sujeitos que estão imersos em 

água produzem uma resposta fisiológica de centralização do fluxo sanguíneo, 

consequentemente, a FC de indivíduos saudáveis que estão em repouso ou que 

estão se exercitando quando imersos em água, são inferiores aos registrados 

quando estão em terra. Existe uma relação linear quando exercícios físicos são 

praticados em terra e em água, em que os valores submáximos de cargas de 

trabalho, FC e volume de oxigênio consumido permanecem os mesmos91,92. 

Dessa forma, nota-se a importância de um programa de exercício físico que 

vise melhorar a aptidão física geral, diminuindo a incapacidade e outras 

consequências resultantes da DLC. O DWR aumenta a resistência cardiovascular e 

os indivíduos conseguem se exercitar em uma intensidade suficiente para induzir um 
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efeito de treinamento. A redução do impacto nas articulações, que apesar de muitas 

vezes não ser a causa da dor, faz com que esses indivíduos evitem exercícios 

físicos de alta intensidade e com impacto articular, sendo, nesse caso, uma opção 

para exposição gradual do movimento para crença de medo da dor e evitação do 

movimento em pacientes com DLC93.  

Para o controle e monitoramento da intensidade do exercício físico, alguns 

métodos são pouco acessíveis e de difícil manejo em ambiente aquático como 

analisador de consumo de oxigênio, por exemplo. Todavia, a percepção subjetiva de 

esforço (PSE) é uma variável psicofisiológica (ou perceptual) confiável e de fácil 

acesso para o trabalho diário. Barker et al. (2003) analisaram a relação entre 

intensidade de exercício físico e a PSE em pacientes com DLC em ambiente 

aquático e concluíram que existia uma variabilidade quando a intensidade do 

exercício estava abaixo de 55% da FCmax predita pela idade, porém em carga acima 

de 55% da FCmax predita pela idade a intensidade do exercício físico foi fortemente 

associada à PSE94. Em outro estudo, Alberton et al. (2016) também encontraram 

resultados que confirmam a confiabilidade do uso da PSE para controlar a 

intensidade do treinamento durante os exercícios aeróbios em ambiente aquático95.  

Shi et al. (2018) analisaram a efetividade de exercícios aquáticos em 

pacientes com dor lombar e verificaram uma diferença significante para redução da 

dor e melhora da incapacidade, demonstrando que essa forma de exercício pode ser 

eficaz para esta população96. Em outro estudo Assis et al. (2006) compararam a 

prática de DWR com exercícios terrestres e verificaram que o exercício aquático foi 

eficaz em relação à dor, com vantagens nos aspectos emocionais, podendo ser uma 

opção para pacientes que não se adaptam aos exercícios terrestres ou que 

apresentam disfunções em membros inferiores97. Aspectos emocionais como 

engajamento e motivação para exercício físico parecem ser fatores protetores para 

pacientes com DLC e são um aspecto muitas vezes negligenciado no manejo da 

DLC98. 

Em um estudo envolvendo DLC não específica, pesquisadores compararam 

dois grupos de intervenção com pacientes com DLC não específica que recebiam 

aconselhamento e educação sobre exercício físico, e um desses grupos 

acrescentava-se 30 minutos de DWR com intensidade de 2mmol·L-1, que 

corresponde a uma intensidade predominantemente aeróbia/leve nas semanas 

iniciais (1° semana até 5° semana), progredindo para 3 mmol·L-1 (5° semana até 9° 
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semana) e 4mmol·L-1, que corresponde à intensidade de limiar anaeróbio nas 

últimas semanas (10° semana até 15° semana). Neste estudo, os resultados 

demonstraram melhora estatisticamente significante dos indivíduos que realizaram o 

treinamento com DWR para redução da dor e incapacidade10. Baena-Beato et al. 

(2013) aplicaram uma intervenção com exercícios aquáticos com intensidade baixa-

moderada (intensidade estabelecida pela PSE, variando de 10-12 e 12-15 unidades 

arbitrárias) diariamente durante dois meses e observaram uma diminuição na dor e 

incapacidade e melhora na qualidade de vida, composição corporal e aptidão 

física99,100.  

Nesse âmbito, exercício aquático terapêutico parece ser uma intervenção de 

tratamento eficaz para DLC, desconhecendo-se relatos sobre efeitos adversos 

relacionados a essa prática, embora sejam necessários mais estudos de qualidade 

para esclarecer o papel do exercício aquático terapêutico no manejo da DLC101. 

 

3.4 FOTOBIOMODULAÇÃO (PHOTOBIOMODULATION - PBM) 

 

A PBM é um método de tratamento com base na irradiação de luz, produzindo 

efeitos fisiológicos e bioquímicos ao nível celular, transformando energia luminosa 

em energia química. Por intermédio de fotorreceptores celulares primários como a 

citocromo C oxidase, que é uma proteína complexa que atua na cadeia 

transportadora de elétrons, é desencadeada uma série de reações como o aumento 

de tamanho da mitocrôndria, da atividade de enzimas oxidativas e, 

consequentemente, estímulo da síntese de adenosina trifosfato para os processos 

metabólicos102,103. Essa interação inicial entre fotorreceptores celulares é seguida 

pela ativação de múltiplos mediadores secundários, que podem levar a grandes 

mudanças na expressão gênica, sinalização celular, metabolismo e secreção de 

citocinas104,105.  

A fototerapia empregando luz visível (geralmente vermelha) e invisível 

(infravermelha) é a mais comumente utilizada no meio terapêutico utilizando 

comprimentos de onda que variam entre 600 e 1100 nanômetros, por meio de 

dispositivos de diodos emissores de luz (LED) ou laser de baixa potência106. Até o 

final da década de 1990, a fototerapia era somente aplicada com lasers, mas nos 

últimos anos, foi desenvolvida uma nova geração de diodos emissores de luz (LED) 
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com uma intensidade de fótons maior e foi observado que seria uma fonte 

clinicamente viável para a fototerapia107,108.  

A radiação com laser possui propriedades de monocromaticidade, coerência e 

colimação, ou seja, proporcionando um fenômeno capaz de promover fótons com 

cores iguais e mesmo comprimento de onda, que somam energias em uma mesma 

direção, espaço e tempo; e feixes unidirecionais, paralelos, com baixa discrepância 

angular14. O tratamento com base em LED é semelhante ao laser, embora o LED 

tenha uma banda espectral um pouco mais larga com área de aplicação mais ampla, 

e a luz emergente não é colimada nem coerente, o que gera dúvidas em sua 

eficácia109. 

A terapia por feixe luminoso visível e infravermelho é considerada de risco 

insignificante pela Food and Drug Administration, que é uma agência federal do 

Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos, e é aprovada 

para o uso em humanos. O LED é considerado bem seguro, não térmico, atóxico e 

não invasivo, propiciando um tratamento sem dor ou efeitos colaterais110. 

Atualmente, a fototerapia utilizando LEDs se mostra eficaz com várias 

indicações clínicas: na atenuação da dor, de doenças virais e algumas condições 

alérgicas, para cicatrização de lesões, rejuvenescimento de pele, dentre outros111. 

Algumas vantagens do LED incluem segurança, facilidade de manuseio e tratamento 

de uma grande área de tecido de uma só vez quando comparado ao laser110 (Figura 

B). 

Na PBM alguns parâmetros devem ser observados: potência, energia, 

densidade de potência e energia, área de irradiação e comprimento de onda112. No 

entanto ainda não existe um consenso sobre os parâmetros ideais a serem 

utilizados para melhora da DLC, a penetração efetiva da luz no tecido biológico e o 

comprimento de onda da luz absorvida são aspectos importantes a serem 

determinados106.  
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Figura B – Aparelho de LED para PBM multidiodo com cluster (THOR® DD2 

control unit; THOR, London, UK). Fonte: acervo fotográfico do próprio autor. 

 

A otimização dos parâmetros, a localização da irradiação, a duração do efeito 

e os mecanismos de ação ainda permanecem obscuros. Hamblin (2017) afirma que 

alguns efeitos da PBM estão bem estabelecidos como: a redução de edema local e 

reduções nos marcadores de estresse oxidativo e citocinas pró-inflamatórias. Além 

do fato de que provavelmente este tipo de intervenção proporcione um efeito 

sistêmico pelo qual a luz é liberada no corpo, podendo beneficiar positivamente 

tecidos e órgãos distantes113.  

Sousa et al. (2018), utilizando PBM para quantificar o limiar de dor e 

biomarcadores neurais em ratos, observaram que o efeito ideal ocorreu entre duas e 

três horas após aplicação de PBM e desapareceu após 24 horas, além do fato de 

que sete irradiações diárias não mostraram resistência ao tratamento114. Chow e 

Armati (2016) realizaram um estudo que indicaram fortes evidências de que o 

mecanismo da aplicação clínica de PBM em dor e anestesia seria o resultado de 

uma inibição da função neural, de um nociceptor específico, bloqueando a condução 

local e impedindo que leve à centralização da dor115. 

Kate et al. (2018) realizaram um estudo com metanálise, sugerindo o uso da 

PBM a laser para melhora da dor crônica, sendo que a dose de energia total ainda é 

um aspecto que pode ser otimizado para obter melhoras mais homogênea e 

eficazes após analisar os parâmetros utilizados nos estudos. Dessa forma, a terapia 

com PBM tem sido utilizada como alternativa terapêutica de diversas condições 
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patológicas116. Em um estudo com osteoartrite de joelho, Gomes et al. (2018) 

concluíram que a combinação de PBM utilizando LED e um programa de exercícios 

físicos de fortalecimento muscular e propriocepção foi eficaz na redução da 

intensidade da dor entre pacientes com osteoartrite do joelho comparado com 

exercícios isoladamente ou com placebo, a curto prazo117. 

Recentemente, uma diretriz americana sugeriu como conduta terapêutica a 

PBM (laser de baixa potência) para DLC, pois demonstra ter efeitos analgésicos, 

anti-inflamatórios e bioestimuladores, além de ser uma intervenção rápida, não-

invasiva e segura16,20,43. São inúmeras as hipóteses de redução do limiar e 

intensidade de dor pela PBM, dentre as quais o aumento do limiar nociceptivo, da 

produção de endorfina e receptores opióides, além do aumento do fluxo sanguíneo e 

consequentemente do óxido nítrico, o aumento da produção endógena de 

neurotransmissores opióides e ação anti-inflamatória19,81,118,119. Assim, a PBM 

apresenta ser uma modalidade terapêutica eficaz para o tratamento de dor crônica. 

 

3.5 QUESTIONÁRIOS 

 

3.5.1 Oswestry 

A primeira versão do questionário Oswestry foi no ano de 1980, sendo um 

método validado para medir a incapacidade em pacientes com alto grau de 

gravidade e diferentes causas de dor lombar. Inclui dez escalas de seis pontos, 

classificando a intensidade de dor e incapacidade com relação às atividades de vida 

diária. A pontuação é de zero a cinco em cada escala (0 - 50), gerando um score no 

final em percentual (0% - 100%), classificando como sem deficiência à incapacidade 

máxima. É um instrumento muito utilizado para avaliar os distúrbios da coluna 

vertebral, e sua versão 2.0 validada para a população brasileira mostrou uma boa 

consistência interna e alto coeficiente de correlação intraclasse para teste-reteste 

(Anexo IV). O instrumento adaptado demonstrou ter excelentes propriedades 

psicométricas, confiáveis na cultura brasileira120. 

 

3.5.2 Escala de avaliação numérica de dor  

A dor apresenta característica individual e subjetiva, e os instrumentos para 

sua avaliação baseiam-se fundamentalmente no autorrelato. Para avaliar 
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intensidade de dor de forma unidimensional, foi utilizada a escala de avaliação 

numérica de dor (Anexo V) que consiste em uma avaliação subjetiva de zero 

(nenhuma dor) a 10 pontos (pior dor imaginável) que foi apresentado na última 

semana, um instrumento reprodutível e válido para uso na prática clínica e em 

pesquisas121. 

 

3.6 TESTE DE CAMINHADA DE SEIS MINUTOS ADAPTADO AO MEIO LÍQUIDO 

 

O teste de caminhada de seis minutos avalia a distância que uma pessoa 

consegue percorrer sobre uma superfície plana e rígida em seis minutos, sendo uma 

opção de fácil realização, de baixa complexidade e que não requer equipamentos de 

elevado custo122,123. Constitui um teste seguro, cujo principal objetivo é a 

determinação da tolerância ao exercício físico e da saturação de oxigênio durante 

um exercício submáximo, já sendo utilizado em estudos com população de 

DLC124,125. 

O protocolo de teste utilizado teve como referência as recomendações da 

American Thoracic Society, entretanto desconhecendo algum protocolo validado de 

teste de esforço máximo ou submáximo em ambiente aquático, o teste de 

caminhada de seis minutos foi adaptado em ambiente líquido para o presente 

estudo, com finalidade de comparação do desempenho e capacidade aeróbia antes 

e após o tratamento de cada participante com DLC126. 

Foi realizado em uma piscina coberta (20 m x 10 m), profundidade de 1,50 m 

e temperatura de 28°C e com marcações a cada cinco metros. Os indivíduos foram 

informados para utilizarem roupas confortáveis e próprias para ambiente aquático, 

sendo realizado após duas horas da última refeição.  

Inicialmente, verificou-se a pressão arterial (PA), FC, com explicação de todo 

procedimento do teste. Durante o teste, foi controlado a FC e percepção subjetiva de 

esforço (PSE) com incentivos verbais de acordo com o Teste de Caminhada de seis 

minutos. Após percorrer a maior distância em seis minutos sem auxílio de membros 

superiores, anotava-se a metragem e repetiram-se as medidas de PA, FC e PSE 

imediatamente ao término do teste e após três minutos de recuperação. Havia 

presente no local um profissional com capacitação em primeiros socorros com 

experiência em salvamento aquático. 
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3.7 NÍVEL DE CORTISOL SANGUÍNEO 

 

Todo organismo vivo tem como papel principal manter a homeostase; 

contudo, toda situação entendida com estressora gera respostas adaptativas 

fisiológicas e comportamentais.127 Dentre os diversos componentes do sistema 

de estresse, está o cortisol ou hidrocortisona, o principal corticosteróide 

secretado pelo córtex adrenal em humanos54-57. 

Em uma situação estressora, o nível de cortisol livre (não ligado à 

proteína) no sangue se eleva e a liberação de hormônio adrenocorticotrófico é 

inibida pelo efeito feedback negativo. Reciprocamente, se os níveis de cortisol 

estão anormais, o feedback negativo diminui, o nível do hormônio 

adrenocorticotrófico aumenta e o córtex da adrenal secreta cortisol até que 

níveis sanguíneos normais sejam restaurados. Normalmente, durante o dia, há 

uma flutuação do cortisol e o nível mais elevado é atingido durante a manhã e 

o mais baixo, durante a noite127. 

Desse modo, na hipótese de que o sistema estressor esteja associado 

com a DLC, foi efetuada a análise dos níveis de cortisol sanguíneo, sendo a 

coleta realizada no período da manhã (entre 07:00 e 10:00 horas) e em torno 

de 30 minutos após o despertar, com os participantes em jejum de oito horas e 

em condição de repouso. As amostras foram centrifugadas a 3000 rpm durante 

10 minutos, sendo o soro armazenado em tubos tipo Eppendorf a - 80 °C para 

análise posterior. As dosagens foram realizadas utilizando ensaio 

imunoenzimático (ELISA) (Kit DRG® cortisol Elisa, Alemanha), respeitando 

todas instruções do fabricante. A leitura da microplaca foi realizada em 

espectofotômetro com filtro de 450 nm (FlexStation 3 Multi-Detection Reader® – 

California-USA) e a análise dos resultados foi feita a partir do uso do software 

Softmax Pro 5.3 (Molecular Devices® – Califórnia-USA). 
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Clinical Implication: 

- Deep water running training combined with photobiomodulation modified cortisol-

related blood parameters; 

- Four weeks of treatment was not sufficient to modify parameters of performance, 

pain intensity, or disability; 

- Moderate to high intensity exercises can be applied in patients with chronic low 

back pain. 
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Effects of combined photobiomodulation and deep water running training in 

patients with chronic low back pain: a randomized controlled trial 

The aim of this study was to analyze the efficacy of deep water running (DWR) 

training combined with photobiomodulation (PBM) in individuals with low back pain 

(LBP). Sixty patients participated in this study and were allocated into three treatment 

groups: TGPLA (placebo PBM + DWR); TGPBM (active PBM + DWR); GPBM (active 

PBM). The primary outcome was cortisol levels and secondary outcomes were 

disability, pain intensity and performance. Outcomes were analyzed before and after 

four weeks of treatment. The normality assumption was verified using the Shapiro-

Wilk test.  The comparison between groups was performed by using linear mixed 

models and the level of significance adopted was P < 0.05. Comparison of all groups 

revealed a statistically significant increase in cortisol levels in favor of the TGPBM 

group compared to the TGPLA (mean difference: 104.5, 95% CI 52.2 to 156.8) and 

GPBM (mean difference: 90.9, CI 38.6 to 143.2). There was no statistical difference 

found in the other outcomes analyzed. Thus, it was concluded that a combination of 

DWR training and PBM increased cortisol levels. These findings suggest that, 

caution is required when considering the cause and effect connection between 

cortisol and chronic LBP as alterations were not observed in baseline levels. (Clinical 

trials: NCT03465228) 

Keywords: LED therapy, aerobic exercise, non-specific chronic low back pain, 

hydrotherapy, cortisol.  
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Introduction 

 

Low back pain (LBP) is a major public health challenge across the world, with a 

notable increase in recent years, occurring, primarily among the economically active 

class [1]. LBP is one of the main causes of disability and absence from work and is 

the main condition of health with greater years lived with disability [2-5]. Non-specific 

LBP is not related to structural changes that would explain the pain intensity or 

disability. Furthermore, non-specific LBP represents around 90-95% of LBP cases 

with an estimated prevalence of 18.3% of the world population [6,7]. 

Currently, with regards to non-specific LBP, there are no physiological 

parameters that explains the underlying mechanisms, but it is known to involve 

multidimensional aspects [8]. These factors include the neuroendocrine system, that 

collaborates in the integration and pain perception, in which the hypothalamic 

pituitary adrenal axis (HPAA) and cortisol deregulation influences the development 

and progression of chronic pain [9]. Clinical studies have demonstrated that changes 

in the HPAA may be present in patients with chronic pain, while variability in cortisol 

secretion has been reported, such as, hypercortisolism in people with depression and 

anxiety, and hypocortisolism in individuals with fatigue and common mental 

disorders, chronic fatigue syndrome and fibromyalgia [10-14]. These studies suggest 

that although individuals with chronic LBP had a normal cortisol profile, the group of 

patients who presented with greater complaints of health, pain, and fatigue, had 

lower cortisol reactivity, which may have been a consequence of prolonged periods 

of pain resulting in higher cortisol reactivity [15].  

Adrenocortical responsiveness seems to be modified with physical exercise, 

and a favorable response can be determined by the central mechanism. According to 

Chatzitheodrou, Mavromoustakos and Milioti (2008), aerobic exercise has a global 

physiological mechanism with changes in most of the organic systems and can be 

effective in promoting positive changes in clinical symptoms of a chronic pathology, 

particularly when performed at high intensity [16]. In patients with chronic LBP, the 

improvement may be due to the activation of the HPAA, as a result of higher intensity 
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physical exercises (greater than 60% VO2max), although this depends of the 

exercise duration [17]. 

Therapeutic exercises are indicated for LBP treatment. The low physical activity 

level of people is a worldwide epidemic; currently, the guidelines on chronic LBP 

recommend exercises and do not indicate bed rest, although there is no reported 

superiority in the type of exercise performed [18]. The lack of monitoring of exercise 

intensity in the literature may be of interest and merits further investigation. One 

study analyzed the feasibility of high intensity training (100% VO2max and 80% 

1RM) in patients with non-specific LBP, and the results demonstrated improved 

physical activity capacity of daily life and functionality. In addition, with regards to 

exercise-induced pain reduction, a greater effect size was found when physical 

exercise was performed at high intensity [19]. 

Recently, photobiomodulation (PBM) was recommended by chronic LBP 

guidelines and low intensity light therapy with infrared and / or red-light emitting diode 

(LED) systems has attracted attention in pain control [20 - 22]. PBM is a recourse 

that can be used to decrease the pain intensity, thus facilitating physical exercise. In 

addition, there is no evidence that the effects of PBM and physical training of higher 

intensity association in patients with non-specific chronic LBP that used experimental 

protocols with analysis of physiological variables. Thus, the present study aimed to 

analyze the effects of deep water running combined with PBM in individuals with non-

specific chronic LBP, on pain intensity, performance, disability, and blood cortisol 

levels. To the best for our knowledge, we have not found any studies that have 

investigated this kind of treatment in patients with chronic LBP, therefore our study 

could be of use to professionals to optimize outcomes in the clinical practice. The 

hypothesis was that PBM, compared to placebo, optimizes physical exercise 

treatment when combined with DWR to improve functional, physiological and 

performance variables in patients with non-specific chronic LBP. 

 

Materials and methods 

 

Study design 
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This study was a randomized controlled trial and was previously registered in 

ClinicalTrials.gov (NCT03465228) [23]. All subjects were aware of the experimental 

procedures of the study and signed the Free and Informed Consent Form. The study 

was approved by the local Ethics Committee (2.183.951/2017) and followed, the 

regulations required by Resolution 196/96 of the National Health Council on research 

involving human beings. 

Setting and location 

The study was conducted at a swimming school and a private club in Maringá, 

Brazil, between 2017 and 2018. Recruitment of participants was carried out by using 

the internet, by medical professionals, and by telephone contact. 

Sample size 

The sample size was calculated in the G Power 3.5 program (University Kiel, 

Germany) using the 95% confidence interval, alpha level of 5%, and statistical power 

of 80% considering cortisol levels (primary outcome of this study). The results 

indicated that a total of 60 participants were required.  

Eligibility criteria 

60 individuals (47 women and 13 men) were included in the study with the 

following inclusion criteria: nonspecific chronic LBP (for more than 3 months), age 

between 30-55 years, irregularly active (active individuals that do not reach the 

frequency of five times a week or the minimum duration of 150 minutes 

recommended by the World Health Organization) [24]. The participants were not 

performing any kind of physiotherapeutic treatment, without skin lesion at the place of 

application of the LED, no previous spinal surgery, nerve compression injuries or 

serious diseases (e.g., tumours and fractures), were not pregnant, and did not 

present with any restrictions to the practice of physical exercise [25].  

Prior to the study all volunteers performed a maximal stress test with 

cardiologic evaluation of rest and effort to have their cardiorespiratory fitness 

attested. Exclusion criteria included lack of adaptation to the aquatic environment, 

not having reached the minimum frequency of 90% of the sessions, or the inability to 

perform the training protocol [26-28].  
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Randomisation 

After baseline evaluation, block randomization was performed through 

sequential numbers generated by the internet, without knowledge of the 

characteristics of the individuals and, sealed in opaque envelopes. Thus, participants 

were allocated into three treatment groups: training and PBM group (TGPBM), that 

received continuous training and intervals of DWR combined with LED application 

immediately before the session; training and placebo PBM group (TGPLA), that 

performed the same type of training with placebo application of the LED before the 

session; and a group that received only PBM (GPBM). 

Blinding  

Due to the type of intervention, the blinding was performed partially with the 

regards to the PBM treatment, as patients did not know if the device was connected 

or not. Assessors and statistical analyses were blinded with regards to treatment 

allocation. 

Procedures 

Telephone contact was made with each participant explaining the project 

protocol. Initial evaluation was scheduled if the patients agree the procedures.  

After explaining the study, baseline blood collection was thn performed to 

analyze cortisol levels. Subsequently breakfast was served (under a nutritionist 

orientation) to proceed with the protocol of evaluations. The period for digestion was 

respected, and while they waited, questionnaires were answered and anthropometric 

measurements were evaluated. Participants were then submitted to a continuous 

submaximal pool test. All of these procedures were performed again at the end of the 

intervention period (week 4), as well as to pain intensity by the pain numerical rating 

scale (PNRS) and rating of perceived exertion (RPE) applied during all encounters 

(beginning, during and, end of each session) with the participants.  

Anthropometric parameters 

Body mass (kg) and height (m) were collected in order to calculate body mass 

index (BMI) (kg·m-2) for subject characterization.  
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Training schedule 

The sessions were monitored based on the session RPE, and heart rate (HR) 

[29]. Participants in the two training groups underwent treatmentning twice weekly on 

non-consecutive days during a four week period. Continuous and interval training 

sessions were performed, preceded by a 5-minute warm-up. Continuous training 

sessions consisted of 30 minutes of moderate intensity (70-80% HRmax) and the high 

intensity interval training sessions (95-100% HRmax) consisted of 30 seconds of 

intense running with 30 seconds of active interval (40-50% HRmax) for 30 minutes.  

The training intensity was prescribed based on the HR values for the TGPLA 

and TGPBM groups and the participants were familiarized with continuous and interval 

training. Thus, a calculation was made to estimate maximum HR through the Tanaka 

formula: (HRmax = 208 - (0.7 × age)), followed by the calculation of HRmax adapted for 

aquatic environment (AHRmax = 136,9 + (age·-0.544) + (HRmax·0.285)); HR reserve 

through the formula HRres= AHRmax - HRrest, the rest HR being performed with 

individuals in the aquatic environment, remaining static for five minutes, and the 

target FC training calculation = %HRres+ HRrest [30-32]. 

LED application 

The application of LED was performed by means of direct contact of the 

equipment on the irradiated local surface for 30 seconds, at an angle of 90° in 

relation to the cutaneous surface [33,34]. On a comfortable surface, the subject laid 

down with a headset on, was blinkered (no able to indentify whether the device was 

switched on or off), and the application was applied at four points on the lower back 

(L1-L3 and L3-L5, bilateral) and this procedure was performed in all intervention 

groups. The equipment used was a LED multi-diode with a cluster probe (THOR® 

DD2 control unit; THOR, London, UK) wavelength of 660 nm to 850nm and a 

frequency of 0 to 1500 Hz. The parameters are presented in table 1.  

***Table 1 near here**** 

Assessments 
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All assessment procedures were performed at baseline and after four weeks 

of treatment, with an interval of at least 3 days after the last treatment session, to 

minimize acute physiological effects of the last treatment session. 

Outcome measures 

Primary outcomes - Cortisol blood markers 

 An experienced nursing professional was responsible for blood collection. 

Blood samples collected for the determination of cortisol levels occurred in the 

morning (7:00 to 10:00 a.m.) and around 30 minutes after awakening, with the 

participants being fasted for eight hours and in a rested condition. The samples were 

centrifuged at 3000 rpm for 10 minutes and, the serum was stored in microcentrifuge 

tubes (Eppendorf, USA) at - 80°C for further analysis. Analyses were performed 

using enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) (DRG® Cortisol Kit Elisa, 

Germany), as per the manufacturer's instructions. The reading of the microplate was 

carried out using a 450nm spectrophotometer (Flexnest 3 Multi-Detection Reader® - 

California-USA) and the results were analyzed using Softmax Pro 5.3 software 

(Molecular Devices® - California-USA).  

Secondary outcomes  

6 minute walk test-adapted  

The 6 minute walk test evaluates the distance that a person can walk on a flat, 

rigid surface in six minutes with the main goal being the determination of exercise 

tolerance and oxygen saturation during a submaximal exercise [35]. Disregard of any 

protocol validated for maximum or submaximal effort test in aquatic environment the 

6 minute walk test for aquatic environment (6WTA) was adapted in an indoor pool 

(20m × 10m), with markings every 5 m, a depth of 1.50m, and a temperature at 28oC 

for the purpose of comparing performance and aerobic capacity before and after the 

treatment of each participant with CLBP.  

Individuals were instructed to wear comfortable, environmentally-friendly 

clothing, and the test was performed after two hours of the participant’s last meal. 

Initially, arterial pressure (AP) and HR, were verified and there was a familiarization 

with the test. During the test, HR and RPE were evaluated. In addition, verbal 

incentives were controlled according to the 6 minutes walk test protocol [35]. After 
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walking the longest distance in 6 minutes without upper limbs, footage was recorded 

and AP, HR and RPE measurements were repeated at the end of the test, after 3 

minutes of recovery. Therapists were previously trained and there was a first-aid 

training professional present with experience in water rescue. 

Disability and pain intensity 

The Oswestry questionnaire was used, which presents 10 sections describing 

pain or limitations resulting from low back pain. Each section presents six items, 

where a score zero indicates little or no pain and / or functional limitation, while a 

score of 5 is indicative of extreme pain and / or disability [36]. This questionnaire was 

administered at baseline and at the 6-week follow-up. 

For pain intensity, a PNRS was used, which consists of a subjective evaluation 

of 0 (no pain) to 10 (pain as bad as could be) over the last week [37]. The pain 

intensity evaluation was performed with the patient in the orthostatic position before 

and after each treatment session, beyond of the baseline and 6-week follow-up.   

Statistical analysis  

Statistical Package for Social Sciences version 2.0 (SPSS® Inc., USA) was 

used, adopting a 95% confidence interval and significance level P < 0.05 for all tests 

was performed. The normality of the data was verified by the Shapiro-Wilk test. Data 

were calculated using linear mixed models for the mean effects of the interventions 

and the differences between the groups for all outcomes considering the baseline. 

The terms used were the treatment groups, time and the interaction "treatment 

groups" and "time". Time was considered as a categorical variable (i.e. pre- and post-

treatment). The coefficients of treatment × time interactions were used to estimate 

group differences. 

The analysis followed the intention-to-treat principle. There were six drop outs 

over the course of the treatment in whom the missing data were not replaced and no 

additional results were collected.  

The effect sizes (ES) were calculated to determine the magnitude of change of 

training for each study variable. ES was classified according to Cohen [38] as: ≤ 0.20 

(trivial), between 0.21 and 0.50 (small), between 0.51 and 0.80 (moderate) and > 
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0.81 (large). Complementary analysis was performed between the percentage 

variations of the 6-minutes walk performance test and disability and pain 

questionnaires. 

 

Results 

 

In total, 77 individuals agreed to participate, but only 60 met the inclusion 

criteria (figure 1). There were eight sessions per patient, in which all patients 

completed the sessions. Only one patient from the TGPLA group and one from the 

TGPBM group did not complete the last session. None of the patients reported any 

adverse events. 

The intervention groups were homogeneous in all variables at baseline, with 

overweight characteristics. Table 2 shows the characteristics of the patients 

presented in mean ± standard deviation (SD) of the variables: gender, age (years), 

body mass (kg), height (m), BMI (kg·m-2), pain intensity (0 - 10), disability (0 - 100), 

performance test (meters), and cortisol levels (ng·mL-1).  

***Table 2 near here*** 

Table 3 shows the results for primary and secondary outcomes in the 

treatment groups. Cortisol levels were within the limits of normality of this sample (54 

to 250 ng·mL-1) and did not present alterations at baseline. In the comparison 

between groups for cortisol levels, a significant difference was found only in the 

TGPBM group in relation to the TGPLA (mean difference: 104.5, 95% CI 52.2 - 156.8, P 

≤ 0.001) and GPBM (mean difference: 90.9, CI 38.6 - 143.2, P ≤ 0.001) groups; there 

were no other statistical differences for the other outcomes analyzed.  

***Table 3 near here*** 

The treatment for nonspecific CLBP focuses on pain reduction and its 

consequences. Clinical practice guidelines for CLBP report that a clinically important 

improvement in outcome-related pain should be at least 20%, and a 30% 

improvement in the Oswestry questionnaire [18]. Pain intensity and disability 

improved in all intervention groups of the present study as follows: 36.8% in the 
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GPBM, 40.7% in the TGPLA and 56.1% in the TGPBM for pain intensity and the 

percentage difference for disability post-intervention was 13.0% for TGPLA, 26.7% for 

GPBM and 28.6% for TGPBM. It is suggested that eight treatment sessions were 

sufficient for minimally relevant clinical improvement for pain intensity, but not for 

disability. Complementary analysis of effect size showed that PBM seems to 

positively influence outcomes related to pain intensity and disability. This study 

showed that active PBM groups, regardless of physical training status, showed larger 

effect size at follow-up compared to at baseline (Table 4). 

***Table 4 near here*** 

 

Discussion 

 

The aim of the present study was to analyze the effects of DWR training 

combined to PBM in individuals with non-specific chronic LBP, with regards to pain 

intensity, performance, disability and blood cortisol levels. The main finding was that 

cortisol levels increased significantly in the TGPBM group compared to the groups that 

received only PBM and DWR + placebo PBM. There were no other statistical 

differences for other outcomes analyzed.  

The present study features the ideal sample size, randomization and 

concealed allocation of patients, the intention to treat analysis, and the 90% 

adherence in all groups. Monitored training with higher intensities and the aquatic 

environment provided greater enjoyment for the treatment practice. The strengths of 

this trial are the counseling by session and control of physiological variables in 

individuals with low back pain, and this is a factor that merits further investigation. 

The limitations of this study were the lack of blinding of the therapist, lack of a control 

group with placebo PBM and the lack of continuous monitoring of cortisol levels. 

A total of 60 patients were included in the study, 78.3% female and 21.7% 

male, with overweight characteristics and a low disability index. All baseline 

characteristics were homogeneous between treatment groups, wich was essential in 

order to reliably analyze the results obtained results. Chronic LBP has multifactor 

mechanisms, with growth studies in different areas but with deficit of knowledge on 
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physiological mechanisms in clinical trials related to the chronic LBP and 

consequently on the effects which physical exercise promote in these patients. 

Invasive measures demonstrating physiological behavior are necessary to 

understand chronic pain, so cortisol levels may be a variable to be considered, 

though in this study, no change amended in these levels at baseline. However, 

TGPBM increased cortisol levels at the end of the treatment compared to the TGPLA 

and GPBM groups and showed moderate effect size post-intervention in all the groups. 

The evidence of hormonal changes in the HPAA in patients with chronic pain 

is strong [39]. Recently, Ardito et al. (2017) analyzed cortisol levels in individuals with 

CLBP after intervention with a stress reduction program, and found an increase in 

cortisol levels after treatment, keeping within normal range, suggesting a positive 

result as some studies have reported the tendency for hypocortisolism in this type of 

population [12,15,40]. Cortisol modulates anti-inflammatory and immunosuppressive 

responses, pain, and circadian rhythms through negative feedback mechanisms that 

inhibit the activation of the HPAA [41]. This present study is in agreement with 

studies that analyzed cortisol levels in training programs, showing that cortisol is 

produced in greater quantity in physical training, mainly to stimulate lipid and protein 

metabolism [42,43]. Thus, the variation in cortisol levels for physical training seems 

to be positive in the population with chronic pain that have a tendency for 

hypocortisolism, due to the HPAA's reactivity stimulus for normal function. 

A recent study of long term physical exercise (stretching and aerobic exercise) 

and PBM (twice a week, over 10 weeks) in patients with fibromyalgia demonstrated 

the association of exercise and PBM had a greater effect on the reduction of pain 

intensity and quality of life among the intervention groups in fibromyalgia patients 

[44]. Another study that combined PBM and physical exercise (for muscle strength 

and proprioception) twice a week, over a five week period also demonstrated that the 

combination of therapies was effective at reducing pain intensity among patients with 

knee osteoarthritis compared with exercise alone or exercise with placebo PBM (45).  

Regarding the performance of the 6 minute walk test in the liquid medium, no 

difference between groups was found after the intervention. To the best of our 

knowledge, this is the first study to prescribe two types of training (continuous and 

interval) with DWR and evaluate performance in an liquid medium. Due to the fact 
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that the performance was not modified after the intervention, the number of sessions 

was not enough to modify this parameter. In a clinical study by Cuesta-Vargas et al. 

(2012) in a population with nonspecific chronic LBP, a statistically significant 

improvement was found in the group that received additional training with DWR, in 

addition to education with counseling about exercise, obtaining greater reduction in 

pain and disability besides improvement in physical and mental function, with 

maintenance of the results after 1 year of follow-up compared to the group that 

received only the same orientations [46]. Recently, the results of a systematic review 

showed that aquatic exercise significantly reduces pain intensity in patients with low 

back pain compared with the control group, with limitations of heterogeneity of the 

studies, reduced sample size, quality of studies and conflicts of interest [47]. 

 We suggest that future studies check cortisol levels daily, perform therapist 

blinding, use other biomarkers, and follow-up after the end of treatment. For pain as 

a primary outcome, we suggest a large number of samples and although eight 

sessions were sufficient to modify evaluated variables, we suggest a longer follow-up 

period.  

Thus, it was concluded that the combined training of DWR and PBM increased 

cortisol levels. These findings suggest that caution is required when considering the 

cause and effect connection between cortisone and chronic LBP as alterations were 

not observed in baseline levels. In addition, groups receiving PBM had marked post-

intervention results on pain intensity and disability to analyze effect size in patients 

with nonspecific  chronic LBP. 

 

Clinical implication 

For the treatment of CLBP, clinical practice guidelines suggest supervised 

physical exercises, but without a specific recommendation on the best type of 

exercise, where the choice will depend on the preferences and experience of each 

professional [18]. Among non-invasive passive ducts, low intensity PBM treatment is 

among the recommendations of the American College of Physicians [19]. Thus for 

clinical practice, this study reinforces the idea that moderate to high intensity 
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exercises through DWR and PBM treatment should be considered for chronic LBP 

patients. 
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Table 1. Parameters of photobiomodulation. 

Number of LED diodes: 104 (56 red diodes; 48 infrared diodes). 

Wavelength: mixed, 660nm (red diodes) and 850 nm (infrared diodes). 

Frequency: Continuous; 0-1500 Hz. 

Optical output (for each diode): 10 mW (660 nm) and 30 mW (850 nm). 

LED spot size (each diode): 0.2 cm2. 

LED cluster size: 46.3 cm2. 

Power density (for each diode): 50 mW·cm-2 (660 nm) and 150 mW·cm-2 (850 nm). 

Energy density (for each diode): 1.5 J·cm-2 (660nm) and 4.5 J·cm-2 (850nm). 

Application time: 30 seconds at each point. 

Energy: 60 J at each application point (0.3 J from each 660 nm diode; 0.9 J from 

each 850 nm diode). 

Number of irradiation points: 4. 

Total energy delivered: 240 J. 
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Table 2. Characteristics of the patients. 

Variable* TGPBM (n=20) TGPLA (n=20) GPBM (n=20) 

Gender    

     Female 16 (80.0) 15 (75.0) 16 (80.0) 

     Male 4 (20.0) 5 (25.0) 4 (20.0) 

Age (years) 41.4 (9.0) 42.2 (8.3) 44.4 (10.8) 

Body mass (kg) 74.6 (11.6) 76.0 (14.5) 74.0 (19.9) 

Height (m) 1.6 (0.1) 1.6 (0.1) 1.6 (0.1) 

BMI (kg·m-2) 27.7 (3.9) 28.2 (5.7) 27.5 (6.2) 

Pain intensity (0-10) 5.7 (2.2) 5.3 (2.7) 5.7 (2.5) 

Disability (0-100) 9.5 (4.3) 10.8 (6.9) 10.3 (6.1) 

Performance test (meters) 183.5 (36.1) 187.4 (32.5) 174.2 (36.8) 

Cortisol (54-250 ng·mL-1) 163.5 (75.7) 193.8 (83.6) 167.6 (76.9) 

* Categorical variables are expressed as number (%); continuous variables are 

expressed as mean (SD). 

P < 0.05 
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Table 3. Primary and secondary outcomes at the 6-week follow-up between treatment groups* 

 Unadjusted mean (SD)  Adjusted mean difference (95%CI) 

Outcome  TGPBM (n=20) TGPLA (n=20) GPBM (n=20)  TGPBM vs TGPLA TGPBM vs GPBM TGPLA vs GPBM 

Pain intensity (0-10)        

    Baseline 5.7 (2.2) 5.3 (2.7) 5.7 (2.5)     

    6-week follow-up 2.5 (2.9) 3.2 (2.9) 3.6 (2.6)  - 1.0 (- 2.5 to 0.6) - 1.1 (- 2.7 to 0.4) - 0.2 (- 1.8 to 1.4) 

Disability (0-100)        

    Baseline 9.5 (4.3) 10.8 (6.9) 10.3 (6.1)     

    6-week follow-up 6.6 (3.3) 9.4 (5.1) 7.7 (5.4)  - 1.5 (- 4.2 to 1.1) - 0.3 (- 2.9 to 2.3) 1.2 (- 1.4 to 3.9) 

Performance (meters)        

    Baseline 183.5 (36.1) 187.4 (32.5) 174.2 (36.8)     

    6-week follow-up 192.0 (44.9) 191.1 (37.9) 168.4 (36.3)  5.4 (- 9.8 to 20.6) 14.4 (- 0.8 to 29.6) 9.0 (- 6.3 to 24.2) 

Cortisol (54-250 ng·mL-1)        

    Baseline 163.5 (75.7) 193.8 (83.6) 167.6 (76.9)     

    6-week follow-up 213.1 (55.2) 144.7 (55.8) 134.1 (53.8)  104.5 (52.2 to 156.8)# 90.9 (38.6 to 143.2)# - 13.6 (- 65.9 to 38.7) 

NOTE: Values are presented as mean (standard deviation) and mean (confidence interval); TGPBM, training group + PBM; TGPLA, training group 

+ placebo PBM; GPBM, PBM group;  

* Negative treatment effects favor TGPBM in comparison with TGPLA and GPBM for pain intensity and disability and favor TGPLA in comparison with 

GPBM for pain intensity and cortisol levels. Positive treatment effects favor TGPBM in comparison with TGPLA and GPBM for cortisol levels and 

performance and favor TGPLA in comparison with GPBM for performance and disability; 

# P < 0.05 between groups.  
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Figure 1. Flow diagram of the study 
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Table 4. Effect size and percentage change in intervention groups from baseline to 

6-week follow-up. 

 TGPBM TGPLA GPBM 

Variables ES ∆% ES ∆% ES ∆% 

Pain intensity       

    PNRS (0-10) -1.90 

(large) 

56.14 -0.79 

(moderate) 

40.74 -0.87 

(large) 

36.84 

Disability       

   Oswestry (0-100) -0.79 

(moderate) 

28.57 -0.24 

(small) 

12.96 -0.53 

(moderate) 

26.73 

Performance       

   6WTA (meters) 0.24 

(small) 

4.74 0.11 

(trivial) 

1.97 -0.18 

(trivial) 

3.16 

Blood        

   Cortisol (54-250 ng·mL-1) 

 

0.80 

(moderate) 

32.52 -0.69 

(moderate) 

24.90 -0.56 

(moderate) 

23.74 

NOTE: Data are presented in absolute and percentage values; TGPBM, training group 

+ PBM; TGPLA, training group + placebo PBM; GPBM, PBM group; PNRS, pain 

numerical rating scale; Oswestry, disability questionnaire; 6WTA, adapted 6-min walk 

test; ES, effect size; Δ%, percentage difference of the post- and pre-treatment 

moment.
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CONCLUSÃO GERAL 

 

O presente estudo concluiu que o treinamento físico de intensidade moderada 

a alta com DWR combinado com PBM modificaram os níveis de cortisol em 

pacientes com DLC não específica. O cortisol parece ser um biomarcador que tem 

relação com DLC, com necessidade de mais estudos na área para melhor 

compreensão de seu mecanismo, podendo estar relacionado com a cronicidade da 

dor. Além disso, o estudo chama a atenção pela sistematização do treinamento com 

DWR para pacientes com dor crônica, com dose e intensidades de moderada a alta, 

sendo estas indicadas para essa população, demonstrando ter efeitos benéficos em 

quatro semanas de intervenção sobre a intensidade de dor.  

Para incapacidade e performance o presente estudo não apresentou 

diferenças estatisticamente significantes entre os grupos em oito sessões de 

tratamento, sugere-se realizar um estudo com maior número de sessões. Não foi 

possível fazer uma análise robusta da ligação do cortisol, dor lombar crônica, 

exercício e PBM somente com uma coleta, em um único momento, sugerindo-se um 

monitoramento contínuo (por sessão, pré e pós-tratamento). Além disso, sugere-se 

um maior tamanho de amostra para avaliar de forma mais fidedigna o desfecho dor, 

o cegamento de avaliadores e maior número de sessões e tempo de follow-up. 
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1. ANEXOS 

 

Anexo I 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Termo de consentimento livre e esclarecido para participação na pesquisa intitulada: 

“Efeito da fotobiomodulação e do treinamento com Deep Water Running em 

indivíduos com dor lombar: um ensaio clínico aleatorizado”. 

OBJETIVO DA PESQUISA: 

O principal objetivo deste projeto de pesquisa é analisar os efeitos do 

treinamento de corrida com colete em piscina profunda associados à aplicação de 

luz terapêutica em indivíduos que apresentem dor lombar crônica não específica. O 

projeto também visa avaliar intensidade de dor percebida, funcionalidade e aspectos 

psicológicos e sociais dos indivíduos, além de verificar as modificações de 

parâmetros de desempenho e fisiológicos como freqüência cardíaca de repouso e 

máxima, percepção subjetiva de esforço, e análises de amostra sanguínea e salivar. 

PROCEDIMENTOS QUE SERÃO NECESSÁRIOS: 

A pesquisa será conduzida da seguinte forma: 

 Inicialmente serão realizadas coletas de sangue venoso (10ml) e saliva 
para dosagem de marcadores do metabolismo; 

 Logo após, será feita uma avaliação corporal (ex: massa corporal e 
estatura) e entrevista com objetivo de obter informações demográficas 
(ex: idade, profissão, endereço); 

 Em seguida os participantes irão fazer um teste incremental máximo 
para determinação da distância máxima percorrida em 6 minutos com 
corrida em flutuação na piscina profunda;  

 Em outro dia serão realizados testes funcionais e aplicação de 
questionários psicométricos; 

- O participante será submetido ao teste funcional Sentar – 
levantar, que consiste em quantificar quantos apoios (mãos e/ou 
joelhos ou, ainda, mãos ou antebraços em joelhos), o individuo 
utiliza para sentar e levantar do chão.  

 

CRITÉRIOS DE INCLUSÃO DO PARTICIPANTE NA PESQUISA: 

Para participar desta pesquisa o participante terá idade entre 30 e 55 anos, de 

ambos os sexos, deverá ter dor lombar no mínimo há três meses, caracterizado 
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como episódio único ou múltiplo, de origem desconhecida, que não pratiquem 

exercício físico de forma regular. Estes itens serão abordados pelos questionários 

citados anteriormente nos procedimentos. Antes da realização dos testes, os 

participantes realizarão exames clínicos prévios com cardiologista para que seja 

atestada sua aptidão e liberação cardiológica para realizarem as avaliações 

pertinentes ao estudo. 

CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO DO PARTICIPANTE NA PESQUISA: 

Todos os participantes serão excluídos desta pesquisa quando apresentarem 

cirurgia prévia do aparelho locomotor, cirurgia na região lombar; diagnóstico de 

hérnia discal, comprometimento da raiz nervosa (com irradiação da dor para o 

membro inferior abaixo da linha do joelho), fratura vertebral e estreitamento do canal 

vertebral lombar, que apresente lesão cutânea no local de aplicação do LED e que 

esteja sob tratamento de fisioterapia para dor lombar crônica nos últimos seis 

meses. Para as condições de saúde geral serão excluídos tabagistas, diabéticos, 

hipertenso, asmático, que apresentar qualquer desordem cardiovascular ou qualquer 

restrição para a prática de exercício físico. 

 

PRIVACIDADE: 

O nome será mantido em sigilo, fazendo uso da sua participação somente 

para avaliação científica deste trabalho e possíveis publicações em eventos, revistas 

e meios científicos, dentro dos princípios éticos que devem nortear a pesquisa e 

nossa profissão. 

BENEFÍCIOS: 

Não haverá nenhuma compensação financeira, custo ou benefício, em sua 

participação neste projeto incluindo gastos com transporte e alimentação por 

exemplo. As informações obtidas nessa pesquisa ajudarão aos profissionais da área 

da saúde a desenvolver programas preventivos e de intervenção que auxiliarão na 

ampliação da expectativa de vida ativa dessa população. 

RISCOS: 

            Uma vez observados os critérios de inclusão e exclusão para a participação 

nesta pesquisa citados anteriormente neste documento os riscos serão desprezíveis 

para os participantes desta pesquisa. Os responsáveis pelos testes comprometem-

se em realizá-los dentro dos padrões e normas de segurança, mostrando-se 

conhecedores dos procedimentos a serem realizados. Os possíveis desconfortos 

sentidos após a realização dos testes como cansaço, dor muscular, transpiração 

serão semelhantes aos sentidos pelos senhores durante a prática de exercícios 

físicos. Para participação no estudo será necessário a apresentação de um laudo 

cardiológico, atestando e assegurando plenas condições físicas de participar dos 

testes de esforço.  



67 
 

DESISTÊNCIA: 

Poderei desistir a qualquer momento deste estudo, sem que me traga 

qualquer consequência.  

O (a) senhor (a) tem o direito de pedir outros esclarecimentos sobre a 

pesquisa que considerar necessário e de se recusar a participar ou interromper a 

sua participação a qualquer momento, sem que isso lhe traga qualquer prejuízo.   

CONTATO COM OS PESQUISADORES E COMITÊ DE ÉTICA EM 

PESQUISA (CEP): 

Caso haja necessidade de esclarecimento de dúvidas ou reclamações ligue 

para o Centro de Pesquisa em ciências da saúde da UNOPAR, (43) 3371-7990, nos 

seguintes horários: 14 às 18 horas. Ou ainda contate o Comitê de Ética e Pesquisa 

(CEP) da UNOPAR, situado à Rua Marselha 591, Jardim Piza; Londrina PR; CEP 

86041-140; (43)33719849; e-mail: cep@unopar.br.  

Este termo será elaborado em duas vias de igual teor e assinadas, sendo 

uma das vias entregue ao participante. As páginas sem campo para assinatura 

deverão ser rubricadas pelo participante e pelo pesquisador responsável. 

Eu ___________________________________________________________ 

Portador do RG N°_____________________________, livremente, consinto em 

participar da pesquisa citada acima sob responsabilidade do Prof. Dr. Rodrigo 

Antonio Carvalho Andraus., docente Titular da Universidade Norte do Paraná, 

localizada à Av. Paris, 675, Jardim Piza, Londrina – Paraná. 

Declaro estar ciente das informações deste termo de consentimento 

livre e esclarecido e concordo em participar desta pesquisa. 

___________________________________________ 

Assinatura do participante 

Nome:                                                                  RG:                                       

___________________________________________ 

Assinatura do (a) Pesquisador (a) 

Nome:                                                                  RG:       

Contato Responsável (Pesquisador): 
Rodrigo Antonio Carvalho Andraus, Ph.D. PT 
Professor Titular - UNOPAR. 
Centro de Pesquisa em Ciências da Saúde - UNOPAR 
Av. Marselha, 591 (Londrina-PR); CEP: 86041-120 
Tel. (43) 3371-9848 / (43) 99811-6665 
Email: rodrigo.andraus@kroton.com.br 

mailto:rodrigo.andraus@kroton.com.br
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Anexo II 

QUESTIONÁRIO SÓCIO-DEMOGRAFICO  

DATA:___/___/___      ID ____________ 

 PROTOCOLO DE INVESTIGAÇÃO  

 
DADOS PESSOAIS 
NOME:___________________________SEXO:_________IDADE:_____anos. 
ESTADO CIVIL 
1.(  ) casado                                                            4.(  ) viúvo 
2.(  ) solteiro                                                            5.(  ) amasiado 
3.(  ) divorciado 
 
ESCOLARIDADE 
1.(  ) analfabeto                                             5.(  )  ensino médio completo 
2.(  ) ensino  fundamental  incompleto          6.(  )  ensino superior  incompleto 
3.(  )  ensino  fundamental completo            7.(  )  ensino superior  completo 
4.(  )  ensino médio incompleto 
 
RAÇA: 
1.(  ) branca                                                           3.(   ) negro 
2.(  ) pardo                                                            4.(  ) amarelo 
 
PROFISSÃO:__________________ 
 
 
CARACTERÍSTICAS DA AMOSTRA: 

A) TABAGISTA:  1.(  ) SIM                     2.(  ) NÃO  
B) ETILISTA:      1.(  ) SIM                     2.(  ) NÃO  

 
 

C)  Medicamentos em uso: ______________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
 

D)  Problemas de saúde referido: 
 

1.(  ) Hipertensão arterial 6.(  ) Insônia 
 

2.(  ) Osteoporose 
 

 
7.(  ) Cardiovasculares: __________________ 
 

3.(  ) Osteoartrose 
 

8. (  ) Doenças Pulmonares: ______________ 
 

data:___/___/
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4.(  ) Diabetes Mellitus 9.(  ) Outros:_________________________ 
 

5).(  ) Doença de Neurológicas: 
______________  

 

 
E ) Sente dores nas costas?  
1.(  ) sim   2.(  ) não 
1(  ) Cervical 
2(  ) Torácica 
3(  ) Lombar 
4(  ) sacral 
5(  ) mais que um local 
 
F) A dor te limita a alguma atividade, como trabalhar ou atividades diárias? 
1.(  ) sim   2.(  ) não 
Qual atividade:_______________________ 
 
G) Teve fraturas no último ano: 
1.(  ) sim   2.(  ) não 
Local:_______________________ 
 
H) Teve algum episódio de queda no último ano? 
1.(  ) sim   2.(  ) não 
O que causou a queda:_______________________ 
 
I) Número de internações no último ano devido àdor lombar.  
1.(  ) nenhuma internação 
2.(  ) uma internação 
3.(  ) duas internações 
4.(  ) três internações ou mais 
 
J) Número de visitas ao médico no último ano devido à dor lombar.  
1.(  ) nenhuma visita 
2.(  ) uma visita 
3.(  ) duas visitas 
4.(  ) três visitas ou mais 
 
K) Qualidade do sono: 
1.(  ) tranquilo 
2.(  ) agitado 
 
 
DADOS ANTROPOMÉTRICOS 
PESO(Kg):_________     ALTURA(cm):__________   
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Anexo III 

Oficio parceria cardiologista para realização testes cardiológicos 

 

Maringá, 04 de março de 2017 

 

 

PARTICIPAÇÃO EM PROJETO DE PESQUISA 

 

Eu, GERALDO ÂNGELO NOGUEIRA, médico cardiologista do Hospital Universitário 

e Clínica Sportmed, informo que faço parte da equipe de estudo em Fisiologia do 

Exercício, composta pelas professoras FABIANA ANDRADE MACHADO e 

SOLANGE FRANZÓI DE MORAES, desenvolvendo vários projetos de pesquisa com 

atletas e praticantes de atividade física nesta universidade inclusive participando do 

projeto intitulado: EFEITOS DO LED E DO TREINAMENTO COM DEEP WATER 

RUNNING EM INDIVÍDUOS COM DOR LOMBAR: UM ENSAIO CLÍNICO 

ALEATORIZADO. Nossa participação contempla as avaliações ergoespirométricas, 

cardiovasculares e metabólicas, executando e analisando os resultados para 

emissão de laudos clínicos pertinentes. 
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Anexo IV 

Questionário Oswestry 

QUESTIONÁRIO OSWESTRY PARA AVALIAÇÃO DA DOR LOMBAR 
 
Por favor, responda esse questionário. Ele foi desenvolvido para dar-nos informações sobre 
como seu problema nas costas ou pernas tem afetado a sua capacidade de realizar as 
atividades da vida diária. Por favor, responda a todas as seções.  ASSINALE EM CADA 
UMA DELAS APENAS A RESPOSTA QUE MAIS CLARAMENTE DESCREVE A SUA 
CONDIÇÃO NO DIA DE HOJE.  
 
Seção 1 – Intensidade da Dor   

□ Não sinto dor no momento.   
□ A dor é muito leve no momento.   
□ A dor é moderada no momento.   
□ A dor é razoavelmente intensa no momento.  
□ A dor é muito intensa no momento.   
□ A dor é a pior que se pode imaginar no momento. 

 
Seção 2 – Cuidados Pessoais (lavar-se, vestir-se, etc.)   

□ Posso cuidar de mim mesmo normalmente sem que isso aumente a dor.   
□ Posso cuidar de mim mesmo normalmente, mas sinto muita dor.   
□ Sinto dor ao cuidar de mim mesmo e faço isso lentamente e com cuidado.   
□ Necessito de alguma ajuda, porém consigo fazer a maior parte dos meus cuidados 

pessoais.   
□ Necessito de ajuda diária na maioria dos aspectos de meus cuidados pessoais.   
□ Não consigo me vestir, lavo-me com dificuldade e permaneço na cama.   

 
Seção 3 – Levantar Objetos   

□ Consigo levantar objetos pesados sem aumentar a dor.   
□ Consigo levantar objetos pesados, mas isso aumenta a dor.   
□ A dor me impede de levantar objetos pesados do chão, mas consigo levantá-los se 

estiverem convenientemente posicionados, por exemplo, sobre uma mesa.   
□ A dor me impede de levantar objetos pesados, mas consigo levantar objetos leves a 

moderados, se estiverem convenientemente posicionados.   
□ Consigo levantar apenas objetos muito leves.   
□ Não consigo levantar ou carregar absolutamente nada.   

Seção 4 – Caminhar   

□ A dor não me impede de caminhar qualquer distância.  
□ A dor me impede de caminhar mais de 1.600 metros (aproximadamente 16 

quarteirões de 100 metros).   
□ A dor me impede de caminhar mais de 800 metros (aproximadamente 8 quarteirões 

de 100 metros).  
□ A dor me impede de caminhar mais de 400 metros (aproximadamente 4 quarteirões 

de 100 metros).  
□ Só consigo andar usando uma bengala ou muletas.  
□ Fico na cama a maior parte do tempo e preciso me arrastar para ir ao banheiro.   

Seção 5 – Sentar   

□ Consigo sentar em qualquer tipo de cadeira durante o tempo que quiser.  
□ Consigo sentar em uma cadeira confortável durante o tempo que quiser.  
□ A dor me impede de ficar sentado por mais de 1 hora.   
□ A dor me impede de ficar sentado por mais de meia hora.   
□ A dor me impede de ficar sentado por mais de 10 minutos.   
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□ A dor me impede de sentar.   
 

Seção 6 – Ficar em Pé   

□ Consigo ficar em pé o tempo que quiser sem aumentar a dor.   
□ Consigo ficar em pé durante o tempo que quiser, mas isso aumenta a dor.   
□ A dor me impede de ficar em pé por mais de 1 hora.   
□ A dor me impede de ficar em pé por mais de meia hora.   
□ A dor me impede de ficar em pé por mais de 10 minutos.   
□ A dor me impede de ficar em pé.   

 

Seção 7 – Dormir   

□ Meu sono nunca é perturbado pela dor.   
□ Meu sono é ocasionalmente perturbado pela dor.  
□ Durmo menos de 6 horas por causa da dor.   
□ Durmo menos de 4 horas por causa da dor.   
□ Durmo menos de 2 horas por causa da dor.   
□ A dor me impede totalmente de dormir.   

 

Seção 8 – Vida Sexual   

□ Minha vida sexual é normal e não aumenta minha dor.   
□ Minha vida sexual é normal, mas causa um pouco mais de dor.   
□ Minha vida sexual é quase normal, mas causa muita dor.  
□ Minha vida sexual é severamente limitada pela dor.   
□ Minha vida sexual é quase ausente por causa da dor.   
□ A dor me impede de ter uma vida sexual.   

 

Seção 9 – Vida Social  

□ Minha vida social é normal e não aumenta a dor.   
□ Minha vida social é normal, mas aumenta a dor.   
□ A dor não tem nenhum efeito significativo na minha vida social, porém limita alguns 

interesses que demandam mais energia, como por exemplo, esporte, etc.   
□ A dor tem restringido minha vida social e não saio de casa com tanta frequência.   
□ A dor tem restringido minha vida social ao meu lar.   
□ Não tenho vida social por causa da dor.   

 

Seção 10 – Locomoção (ônibus/carro/táxi)   

□ Posso ir a qualquer lugar sem sentir dor.   
□ Posso ir a qualquer lugar, mas isso aumenta a dor.   
□ A dor é intensa, mas consigo me locomover durante 2 horas.   
□ A dor restringe-me a locomoções de menos de 1 hora.   
□ A dor restringe-me a pequenas locomoções necessárias de menos de 30 minutos.   
□ A dor impede de locomover-me, exceto para receber tratamento.   
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Anexo V 

Escala de avaliação numérica de dor  

 

Por favor, marque na escala como, no geral, sua dor se apresentou nos últimos 

dias. 
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Anexo VI 

Parecer CEP-UNOPAR  

 PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP  

 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 
 

Título da Pesquisa: EFEITOS DA FOTOBIOMODULAÇÃO E DO TREINAMENTO 

COM DEEP WATER RUNNING EM INDIVÍDUOS COM DOR 
LOMBAR: UM ENSAIO CLÍNICO ALEATORIZADO 

Pesquisador: Rodrigo Antonio Carvalho Andraus 

Área Temática: 

Versão: 2 

CAAE: 68981417.4.0000.0108 

Instituição Proponente: Universidade Norte do Paraná - UNOPAR 

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio 

DADOS DO PARECER 

 

Número do Parecer: 2.183.951 

Apresentação do Projeto: 

A prática de exercícios físicos demonstra ser uma opção para reverter um ciclo vicioso 

e agravamento do quadro doloroso que a dor lombar crônica pode proporcionar, 

podendo melhorar a mobilidade e estabilização da coluna vertebral, força muscular, 

coordenação motora e condicionamento aeróbio geral. Além disso, a aplicação de 

fotobiomodulação utilizando diodos emissores de luz (LED) têm atraído atenção no 

controle da dor aguda e crônica e cicatrização de feridas, sendo utilizado como recurso 

para prevenção e recuperação de lesões. Assim, o presente estudo tem como objetivo 

analisar a eficácia do treinamento aeróbio sistematizado com Deep Water Running 

associado à fotobiomodulação em indivíduos que apresentam dor lombar crônica não 

específica. Serão convidados a fazer parte da amostra indivíduos de ambos os sexos, 

sedentários, que apresentem dor lombar crônica, com idades entre 30 e 55 anos 

(indivíduos de meia idade) que estejam de acordo com os critérios de inclusão e 

exclusão. Serão realizadas medidas antropométricas, teste de esforço máximo, testes 

funcionais, medidas fisiológicas e questionários referentes à incapacidade e dor além 

de psicológicos. Após as avaliações, os participantes serão aleatorizados em três 

grupos experimentais com 15 participantes em cada: o primeiro grupo será o grupo 

treino que realizará sessões de treinamento intervalado somado a sessões de 

treinamento contínuo (GT). 
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O segundo grupo realizará o mesmo modelo de treinamento, sendo que antes das 

sessões de treinamento será aplicado o LED (GTL). E o terceiro grupo somente 

receberá a aplicação do LED (GL). 

 

Objetivo da Pesquisa: 

Objetivo Primário: Analisar os efeitos do treinamento aeróbio sistematizado com Deep 

Water Running associado à fotobiomodulação em indivíduos que apresentam dor 

lombar crônica não específica. 

Objetivo Secundário: - Aplicar um treinamento aeróbio sistematizado de Deep water 

running em piscina profunda;- Avaliar intensidade de dor percebida, funcionalidade e 

aspectos psicossociais dos indivíduos;- Verificar as modificações decorrentes do 

treinamento com Deep water running em parâmetros de desempenho e fisiológicos 

como: frequência cardíaca (FC) de repouso (FCrep) e máxima (FCmax), percepção 

subjetiva de esforço (PSE), variabilidade da frequência cardíaca (VFC), concentração 

de creatina quinase (CK), níveis de cortisol; - Estabelecer correlações entre as variáveis 

estudadas. 

 
 
 
Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

Riscos: Uma vez observados os critérios de inclusão e exclusão para a participação 

nesta pesquisa citados anteriormente neste documento os riscos serão desprezíveis 

para os participantes desta pesquisa. Os responsáveis pelos testes comprometem-se 

em realizá-los dentro dos padrões e normas de segurança, mostrando-se 

conhecedores dos procedimentos a serem realizados. Os possíveis desconfortos 

sentidos após a realização dos testes como cansaço, dor muscular, transpiração serão 

semelhantes aos sentidos pelos senhores durante a prática de exercícios físicos. Para 

participação no estudo será necessário a apresentação de um laudo cardiológico, 

atestando e assegurando plenas condições físicas de participar dos testes de esforço. 

Benefícios: Não haverá nenhuma compensação financeira, custo ou benefício, em sua 

participação neste projeto. As informações obtidas nessa pesquisa ajudarão aos 

profissionais da área da saúde a desenvolver programas preventivos e de intervenção 

que auxiliarão na ampliação da expectativa de vida ativa dessa população. 

 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

O projeto não apresenta impedimento ético. O estudo será um ensaio clínico aleatório, 

estruturado segundo o Consort-Statement (SCHULZ; ALTMAN; MOHER, 2010), com 

uma padronização que inclui o desenho metodológico, a condução, a análise e a 

interpretação e a avaliação dos 
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resultados. Os procedimentos a serem utilizados nesta pesquisa seguirão as 

regulamentações exigidas na Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde sobre 

pesquisa envolvendo seres humanos. Serão convidados a fazer parte da amostra 

indivíduos de ambos os sexos, sedentários, que apresentem dor lombar crônica, com 

idades entre 30 e 55 anos (indivíduos de meia idade) que estejam de acordo com os 

critérios de inclusão e exclusão. Serão realizadas medidas antropométricas, teste de 

esforço máximo, testes funcionais, medidas fisiológicas e questionários referentes à 

incapacidade e dor além de psicológicos. Após as avaliações, os participantes serão 

aleatorizados em três grupos experimentais com 15 participantes em cada: o primeiro 

grupo será o grupo treino que realizará sessões de treinamento intervalado somado a 

sessões de treinamento contínuo (GT). O segundo grupo realizará o mesmo modelo de 

treinamento, sendo que antes das sessões de treinamento será aplicado o LED (GTL). 

E o terceiro grupo somente receberá a aplicação do LED (GL). 

 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 

Os documentos de apresentação obrigatória folha de rosto, projeto de pesquisa, termo 

de consentimento livre e esclarecido (TCLE), carta de autorização e instrumentos de 

coleta de dados foram apresentados e atendem à Resolução 466/12 do Conselho 

Nacional de Saúde. 

Recomendações: 

Sem recomendações. Todas as recomendações indicadas no primeiro parecer foram 
atendidas. 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 

Protocolo aprovado. 

Considerações Finais a critério do CEP: 

O projeto atende à Resolução CNS nº 466/12 e/ou 510/2016 do Conselho Nacional de 

Saúde. Deverão ser apresentados relatórios parciais e/ou final a cada 12 meses a partir 

da data de aprovação do projeto. Caso os relatórios não sejam apresentados, o CEP 

poderá suspender temporariamente novas análises de outros projetos de pesquisa do 

mesmo pesquisador. Qualquer alteração deve ser informada ao CEP como 

EMENDA ao projeto. 

 

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados: 
 

Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação 

Informações Básicas 
do Projeto 

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P 
ROJETO_914437.pdf 

22/06/2017 
17:08:42 

 Aceito 

Declaração de Co_Orientadora.jpg 22/06/2017 Rodrigo Antonio Aceito 
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Pesquisadores Co_Orientadora.jpg 17:07:57 Carvalho Andraus Aceito 

Declaração de 
Pesquisadores 

LABFISE.pdf 20/06/2017 
18:19:07 

Rodrigo Antonio 
Carvalho Andraus 

Aceito 

Declaração de 
Instituição e 
Infraestrutura 

ACEMA_1.pdf 20/06/2017 
18:18:40 

Rodrigo Antonio 
Carvalho Andraus 

Aceito 

Declaração de 
Instituição e 
Infraestrutura 

ACEMA.pdf 20/06/2017 
18:18:29 

Rodrigo Antonio 
Carvalho Andraus 

Aceito 

Projeto Detalhado / 
Brochura 
Investigador 

Projeto.pdf 20/06/2017 
18:15:27 

Rodrigo Antonio 
Carvalho Andraus 

Aceito 

TCLE / Termos de 
Assentimento / 
Justificativa de 
Ausência 

TCLE.pdf 20/06/2017 
18:15:05 

Rodrigo Antonio 
Carvalho Andraus 

Aceito 

Folha de Rosto Folha_de_rosto.pdf 29/05/2017 
14:25:43 

Rodrigo Antonio 
Carvalho Andraus 

Aceito 

Outros Cardiologista.pdf 22/05/2017 
15:41:58 

Rodrigo Antonio 
Carvalho Andraus 

Aceito 

Outros Oswetry.pdf 22/05/2017 
15:40:20 

Rodrigo Antonio 
Carvalho Andraus 

Aceito 

Outros Medo.pdf 22/05/2017 
15:40:03 

Rodrigo Antonio 
Carvalho Andraus 

Aceito 

Outros McGill.pdf 22/05/2017 
15:39:21 

Rodrigo Antonio 
Carvalho Andraus 

Aceito 

Outros sociodemografico.pdf 22/05/2017 
15:38:53 

Rodrigo Antonio 
Carvalho Andraus 

Aceito 

Situação do Parecer: 

Aprovado 

Necessita Apreciação da CONEP: 

Não 

LONDRINA, 25 de 
Julho de 2017 

 
 

                                                                 Assinado por: 

  Audrey de Souza Marquez 

(Coordenador) 
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Anexo VII 

Normas da revista 

Journal information 

Print ISSN: 0963-8288 Online ISSN: 1464-5165 

26 issues per year 

Disability and Rehabilitation is abstracted and indexed in: Current Contents; 

EBSCO Online; Educational Research Abstracts online (ERA); Electronic Library For 

Social Care; Ergonomics Abstracts; Index Medicus/MEDLINE; PEDro, Psych 

Info/Psych Lit/Psych Abstracts; RECAL Bibliographic Database; Science Citation 

Index; Scopus; Social Science Citation Index; and Sociological Abstracts.  

Taylor & Francis make every effort to ensure the accuracy of all the information (the 

"Content") contained in our publications. However, Taylor & Francis, our agents, and 

our licensors make no representations or warranties whatsoever as to the accuracy, 

completeness, or suitability for any purpose of the Content. Any opinions and views 

expressed in this publication are the opinions and views of the authors, and are not 

the views of or endorsed by Taylor & Francis. The accuracy of the Content should 

not be relied upon and should be independently verified with primary sources of 

information. Taylor & Francis shall not be liable for any losses, actions, claims, 

proceedings, demands, costs, expenses, damages, and other liabilities whatsoever 

or howsoever caused arising directly or indirectly in connection with, in relation to, or 

arising out of the use of the Content. Terms & Conditions of access and use can be 

found at http://www.tandfonline.com/page/terms-and-conditions . 

Checklist: what to include 

1. Author details. Please ensure everyone meeting the International Committee of 
Medical Journal Editors (ICJME) requirements for authorship is included as an author 
of your paper. All authors of a manuscript should include their full name and affiliation 
on the cover page of the manuscript. Where available, please also 
include ORCiDs and social media handles (Facebook, Twitter or LinkedIn). One 
author will need to be identified as the corresponding author, with their email address 
normally displayed in the article PDF (depending on the journal) and the online 
article. Authors’ affiliations are the affiliations where the research was conducted. If 
any of the named co-authors moves affiliation during the peer-review process, the 
new affiliation can be given as a footnote. Please note that no changes to affiliation 
can be made after your paper is accepted. Read more on authorship. 

2. A structured abstract of no more than 200 words. A structured abstract should cover 
(in the following order): the purpose of the article, its materials and methods (the 
design and methodological procedures used), the results and conclusions (including 
their relevance to the study of disability and rehabilitation). Read tips on writing your 
abstract. 

https://www.tandfonline.com/page/terms-and-conditions
http://www.icmje.org/recommendations/browse/roles-and-responsibilities/defining-the-role-of-authors-and-contributors.html
http://orcid.org/
http://authorservices.taylorandfrancis.com/defining-authorship/
http://authorservices.taylorandfrancis.com/abstracts-and-titles/
http://authorservices.taylorandfrancis.com/abstracts-and-titles/
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3. You can opt to include a video abstract with your article. Find out how these can 
help your work reach a wider audience, and what to think about when filming. 

4. 5-8 keywords. Read making your article more discoverable, including information on 
choosing a title and search engine optimization. 

5. A feature of this journal is a boxed insert on Implications for Rehabilitation. This 
should include between two to four main bullet points drawing out the implications for 
rehabilitation for your paper. This should be uploaded as a separate document.  

6. Acknowledgement. Please supply all details required by your funding and grant-
awarding bodies as follows: For single agency grants: This work was supported by 
the under Grant . For multiple agency grants: This work was supported by the under 
Grant ; under Grant ; and under Grant . 

7. Declaration of Interest. This is to acknowledge any financial interest or benefit that 
has arisen from the direct applications of your research. Further guidance on what is 
a declaration of interest and how to disclose it. 

8. Data availability statement. If there is a data set associated with the paper, please 
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