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Introdução  

 

A perda de massa e força muscular relacionada à idade (MANINI & CLARK, 2012) 

resulta na redução da capacidade funcional para realizar as atividades da vida diária e 

consequente dependência funcional em indivíduos idosos. Além disso, a perda de força está 

associada a mortalidade por todas as causas (METTER et al., 2002), aumento do medo e risco 

de quedas (TROMBETTI et al., 2016) e incapacidade física (Peterson et al. 2016). Tais fatores 

estão associados ao aumento na assistência médica domiciliar (BRANCH et al., 1988), a 

internação em lar de idosos (WOLINSKY et al., 1992), ao uso hospitalar (FERRUCI et al., 1997) 

e aos custos de assistência à saúde (JANSSEN et al., 2004). Portanto, estratégias de 

intervenção com o propósito de atenuar a perda da capacidade funcional durante o 

processo de envelhecimento são cruciais para melhorar o bem-estar e a qualidade de vida 

da população idosa, bem como reduzir os custos com a saúde relacionados à incapacidade 

física. Assim, o objetivo deste estudo foi investigar os efeitos agudos da fotobiomodulação 

com laser (λ: 808 nm) sobre a capacidade funcional de mulheres idosas fisicamente ativas.  

 

Material e Métodos  

Participantes 

Dezessete mulheres idosas (idade: 72,6 ± 4,1 anos) foram recrutadas para este 

estudo. Os critérios para inclusão na amostra foram: (1) ter idade entre 65-80 anos, (2) ser 
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classificada como fisicamente ativa (isto é, realizar pelo menos 150 min/semana de atividade 

física moderada), conforme critérios do International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) 

para idosos.  Foram excluídas as idosas que apresentavam qualquer limitação física ou 

fisiológica para realizar esforço físico ou que usavam medicamentos que poderiam afetar ou 

melhorar o desempenho físico. Todos os participantes foram devidamente informados sobre 

os procedimentos, riscos e benefícios da investigação e assinaram um termo de 

consentimento livre e esclarecido (TCLE) aprovado pelo Conselho de Ética Institucional da 

Universidade (protocolo nº 2.893.464).  

 

Desenho experimental 

Um estudo cruzado, duplo-cego, randomizado e controlado com placebo foi 

realizado para examinar os efeitos agudos da fotobiomodulação (λ: 808 nm) sobre a 

capacidade funcional em mulheres idosas fisicamente ativas. Todos os participantes 

realizaram 3 sessões de familiarização com a bateria de testes funcionais da Short Physical 

Performance Battery (SPPB), para minimizar qualquer potencial efeito de aprendizagem. 

Posteriormente, todos os participantes foram randomizados para receber 1 de 2 

tratamentos (laser ativo ou placebo) em dois momentos, separados por um período de 

washout de 7 dias. Durante cada momento, os participantes receberam os respectivos 

tratamentos e, em seguida, foram submetidos aos testes funcionais da SPPB.  

 

Fotobiomodulação 

Os participantes receberam a aplicação de laser ativo ou placebo no músculo reto 

femoral de ambas as pernas imediatamente antes dos testes funcionais da SPPB. Os 

parâmetros de irradiação foram: comprimento de onda: 808 nm; frequência:  contínua;  

saída óptica:  100 mW;  irradiância:  35,7 W/cm-2, energia:  7 J cada ponto, tamanho do spot: 

0,028 cm2,    fluência:  250 J/cm-2, tempo por ponto:  70 seg., número de pontos: 8, e energia 

total: 56 J. Um pesquisador cego para as condições de tratamento aplicou a irradiação em 

oito pontos distribuídos sobre o ventre muscular, utilizando um equipamento infravermelho 

– laser AsGaAl (λ: 808 nm) (Therapy XT; DMC ® São Carlos, SP, Brasil). Os pontos foram 

posicionados a 25, 35, 50 e 75% da distância total entre a espinha ilíaca anterossuperior e 

borda superior da patela, bilateralmente, com 2 cm de distância entre cada ponto. Os 
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participantes e pesquisadores usaram óculos escuros de laser para proteção dos olhos 

contra irradiação, e os participantes foram cegados por uma venda escura nos óculos de 

proteção. 

 

Short physical performance battery (SPPB) 

A bateria de teste funcionais SPPB foi utilizada para avaliar a capacidade funcional 

dos membros inferiores em três testes cronometrados: (1) equilíbrio estático, (2) velocidade 

de marcha e (3) levantar/sentar da cadeira (GURALINK et al., 1994). Resumidamente, o teste 

de equilíbrio consistiu em manter-se em pé em três posições (pés juntos lado-a-lado, semi-

tandem e tandem). O teste de velocidade da marcha consistiu em caminhar a distância de 4 

m em ritmo normal. Finalmente, o teste da cadeira consistiu em levantar e sentar em uma 

cadeira cinco vezes. O escore de cada teste variou de 0 a 4, de acordo com o tempo para 

completar cada tarefa. A pontuação total da SPPB variou de 0 (pior desempenho) a 12 

(melhor desempenho). 

 

Análise estatística 

Os dados foram expressos como média ± DP. As diferenças entre os grupos foram 

analisadas usando um teste t pareado. O nível de significância foi estabelecido em P ≤ 0,05. 

As análises foram realizadas no programa SPSS versão 20.0 (IBM Corp. Armonk, N.Y., EUA). 

 

Resultados e Discussão  

 

Os escores da SPPB são mostrados na Figura 1. Não houve diferença significante (P 

> 0,05) entre as condições de laser ativo e placebo para os 3 testes SPPB (equilíbrio, 

velocidade da marcha e levantar/sentar na cadeira), resultando em uma similar pontuação 

total (laser ativo: 11,4 ± 0,9 versus laser placebo: 11,8 ± 0,8; P > 0,05). Vale ressaltar que 

esse elevado escore (> 11) indica que os participantes apresentavam alto nível de 

capacidade funcional (FREIBERGER et al. 2012) antes de iniciar o estudo, reduzindo a 

possibilidade de um efeito positivo do laser nesta população. 
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Fig. 1. Scores SPPB 
 

A falta de efeitos benéficos do laser na capacidade funcional de idosos também foi 

observada em prévios estudos (VASSÃO et al., 2018). Os autores investigaram os efeitos da 

terapia com laser (λ: 808 nm) durante um programa de treinamento de força com duração 

de 8 semanas sobre força, equilíbrio, risco de quedas e capacidade funcional em mulheres 

idosas. Os autores encontraram um aumento na força e capacidade funcional após o 

programa de treinamento, mas nenhuma diferença significativa foi observada entre as 

condições de laser e placebo. Essa falta de efeito sobre a capacidade funcional pode ser 

explicada, pelo menos em parte, pelo mecanismo de ação do laser no desempenho físico. A 

aplicação de laser parece melhorar o metabolismo energético, principalmente a síntese de 

ATP (FERRARESI et al, 2016), enquanto o declínio na capacidade funcional é um fenômeno 

mais amplo associado a um acentuado comprometimento muscular (por exemplo: declínio 

nas fibras musculares do tipo II, perda de neurônios motores α e diminuição no mecanismo 

de excitação-contração), cardiovascular (por exemplo: declínio no VO2máx relacionado a 

alterações na capacidade pulmonar, débito cardíaco e extração de oxigênio) e sensorial (por 

exemplo: declínio no feedback sensorial sistemas visual, vestibular e somatossensorial - para 

gerar uma resposta motora) (Para revisão ver GAULT et al., 2013). Portanto, parece provável 

que o aumento da síntese de ATP induzido pelo laser não é suficiente para neutralizar os 

efeitos deletérios globais do envelhecimento sobre a capacidade funcional. 
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Além disso, não podemos descartar a possibilidade de que a falta de efeitos 

ergogênicos observada neste estudo seja devido à janela de tempo (tempo-resposta) entre a 

aplicação da irradiação e a medição do desempenho, já que estudos anteriores mostraram 

maiores efeitos na produção de ATP entre 3-6 horas após a irradiação (FERRARESI et al. 

2016). Portanto, novos estudos são necessários para determinar os efeitos benéficos da 

fotobiomodulação com laser sobre a capacidade funcional em indivíduos idosos. 

 

Conclusão  

 

Os resultados indicam que a terapia com laser (λ: 808 nm) não melhora a 

capacidade funcional em idosas fisicamente ativas. Portanto, parece prematuro considerar a 

terapia de fotobiomodulação a laser como uma estratégia potencial para melhorar o 

desempenho muscular geral em idosos saudáveis. Estudos adicionais são necessários para 

confirmar se outros parâmetros de laser (por exemplo: comprimento de onda, densidade de 

energia, e dose total) podem fornecer algum benefício funcional a essa população. 
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