
A amostra foi composta por 24 atletas do sexo masculino com idade

superior a 18 anos e as coletas ocorreram no Laboratório de Recursos

Fisioterapêuticos da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto.

➢ Grupo LED Infravermelho (G-I) → 12 atletas;

➢ Grupo Sham (G-S) →12 atletas.

Protocolo no Dinamômetro Isocinético

➢ 5 contrações concêntricas máximas a 60º/seg;

➢ 90 segundos de repouso;

➢ 30 contrações concêntricas máximas a 270º/seg.

Parâmetros avaliados → pico de torque (PT), potência média (PM)

e relação agonista-antagonista (I:Q) dos mm. flexores e extensores de

joelho

Intervenção

➢ Uma manta de LED foi desenvolvida em nosso laboratório medindo

25x42cm² e aplicada no músculo quadríceps femoral bilateralmente.

Desenho do estudo

INTRODUÇÃO
A terapia por fotobiomodulação é capaz de aumentar o metabolismo

celular através da absorção da luz por estruturas denominadas cromóforos1.

Essa absorção gera incremento do metabolismo mitocondrial, gerando uma

maior síntese de ATP2. A partir disso, a literatura já aponta diversas

repercussões na performance de atletas geradas por este mecanismo,

como: aumento da força muscular e do tempo até exaustão, além de

diminuição da fadiga muscular nesta população3,4.

Ademais, observa-se diferentes tipos de protocolo de aplicação da

fotobiomodulação, com divergências quanto ao comprimento de onda,

energia aplicada, tempo de aplicação e os efeitos agudos e crônicos da

terapia, portanto, nosso estudo busca elucidar tais assuntos utilizando um

método de aplicação sequencial da fotobiomodulação.
A tabela 2 mostra os resultados obtidos para as capacidades de força dos participantes

após aplicação do LED e o tamanho do efeito. Não houve diferenças estatísticas relevantes

entre os grupos após aplicação do LED.
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Tabela 1. Parâmetros utilizados na 

confecção da manta de LED

Parâmetros Manta de LED

Comprimento de onda 940 nm

Diâmetro do LED 0,178 cm

Potência do LED 0.006 W

Densidade de potência 33.7 mW / cm²

Número de LEDs 267

Potência total 1.6 W

Energia total aplicada 180 J

Tempo de 

intervenção/membro

1 minuto e 48 

segundos
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RESULTADOS

Avaliar a influência da terapia por fotobiomodulação com diodo emissor de

luz infravermelho aplicado sistematicamente, nas capacidades de força de

atletas de ciclismo.

OBJETIVO

MÉTODOS

Figura 1. Esquema do 

dispositivo desenvolvido no laboratório

CONCLUSÃO

Conclui-se que a fotobiomodulação, nos parâmetros utilizados neste estudo e num

protocolo de aplicação sequencial, não gera influência nos parâmetros de pico de torque,

potência média e relação agonista-antagonista de membros inferiores nos atletas de

ciclismo.
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Tabela 2. Diferença entre grupos no pós LED durante a avaliação no dinamômetro 
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✓ Teste de normalidade → Shapiro Wilk (Versão 20.0) com correção de Dallal-Wilkinson-

Lilliefors;

✓ Dados não paramétricos → comparação dos momentos pré e pós intervenção foi

realizada pelo Teste de Wilcoxon;

✓ Processamento dos dados → SPSS para Windows versão 2.0 (SPSS, Inc., Chicago, IL)

e foi considerado um nível de significância de 5%;

✓ Tamanho do efeito → Cohen’s d: menor do que 0,2 nenhum efeito, de 0,2 a 0,4 pequeno

efeito, de 0,5 a 0,8 moderado efeito e acima de 0,8 grande efeito.


