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RESUMO 

Efeito da fototerapia de baixa intensidade na capacidade de exercício, proteção e 

recuperação do músculo esquelético: revisão sistemática com metanálise. NAMPO, 

FK. Aracaju, 2015. 62 p. Tese (Programa de Pós-graduação em Ciências da Saúde). 

Universidade Federal de Sergipe. 

 
CONTEXTO: A fototerapia de baixa intensidade é indicada para melhorar o metabolismo 
energético e o desempenho muscular, proteger a musculatura de lesões provenientes da 
depleção energética e favorecer a recuperação muscular após o exercício. No entanto, 
resultados de investigações clínicas não se mostram concordantes em relação à sua 
eficácia. OBJETIVOS: Determinar os efeitos da fototerapia de baixa intensidade com 
Diodos Emissores de Luz (LEDterapia) ou Amplificação da Luz por Emissão Estimulada 
de Radiação (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, LASERterapia) na 
capacidade de exercício, proteção e recuperação musculares em pessoas submetidas ao 
exercício. MÉTODO: Foram realizadas duas revisões sistemáticas com metanálise 
baseadas nas recomendações da Colaboração Cochrane e PRISMA statement. Os estudos 
foram provenientes da Cochrane Central Register of Controlled Trials, MEDLINE, 
EMBASE, SciELO, PEDro e LILACS até maio de 2014 ou fevereiro de 2015, além da busca 
manual nas referências dos artigos selecionados. Foram incluídos ensaios clínicos 
controlados aleatórios e estudos cruzados nos quais os participantes foram alocados 
para receber fototerapia de baixa intensidade ou tratamento placebo. Os desfechos 
avaliados foram dor, atividade de creatina quinase, concentração de lactato, atividade de 
lactato desidrogenase, edema, amplitude de movimento, força, número de repetições, 
tempo até a exaustão, pico de torque e potência muscular. RESULTADOS: A primeira 
revisão sistemática foi composta por 15 estudos, totalizando 317 participantes, e a 
segunda revisão sistemática foi composta por 16 estudos com um total de 297 
participantes. Comparado ao placebo, a LASERterapia antes do exercício promoveu um 
aumento do número de repetições (diferença média [mean difference, MD]= 
3,52 repetições; intervalo de confiança (IC) 95% = 1,24 repetições, 5,80 repetições; 
P = 0,002), aumento do tempo até a exaustão (MD = 3,23 s; IC 95% = 0,24 s, 6,22 s; 
P = 0,03), redução dos níveis séricos de lactato (MD = -0,41 mmol/L; 
IC 95% = -1,34 mmol/L, -0,17 mmol/L; P = 0,0007) e redução dos níveis séricos de 
creatina quinase (diferença média padronizada = -0,66; IC 95% = -1,30, -0,02; P = 0,04). 
A LEDterapia aplicada após o exercício resultou menos dor avaliada pela escala visual 
analógica (MD = -2,04 mm; 95% CI = -4,03 mm, -0,06 mm; P = 0,04). CONCLUSÃO: Há 
moderada evidência de que a fototerapia de baixa intensidade aumenta a capacidade de 
exercício. Não é possível afirmar que a fototerapia apresenta efeitos positivos na lesão 
muscular e na dor secundários ao exercício.  

Descritores: Terapia a laser de baixa intensidade; fototerapia; fadiga muscular; 
exercício; mialgia. 
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ABSTRACT 

Effect of low-level phototherapy on exercise capacity, protection and recovery of 

skeletal muscle: systematic review with meta-analysis. NAMPO, FK. Aracaju, 2015. 

62 p. Thesis (Programa de Pós-graduação em Ciências da Saúde), Universidade Federal 

de Sergipe. 

BACKGROUND: Low-level phototherapy is advocated to increase energetic metabolism, 
muscle performance, protect skeletal muscle from injuries due to energetic imbalance 
and accelerate muscle recovery following exercise. Nevertheless, results from individual 
researches do not agree on its efficacy. OBJECTIVES: To determine the efficacy of low-
level phototherapy (i.e. Light-Emitting Diode therapy [LEDtherapy] or Light 
Amplification by Stimulated Emission of Radiation therapy [LASERtherapy]) on exercise 
capacity and skeletal muscle protection and recovery in people undergoing an exercise 
protocol. METHODS: We performed two systematic reviews with meta-analyses based 
on Cochrane Collaboration and PRISMA statement. Trials were collected from Cochrane 
Central Register of Controlled Trials, MEDLINE, EMBASE, SciELO, PEDro and LILACS up 
to May 2014 or February 2015. The references lists from selected manuscripts were 
screened for further references of interest. We included randomized controlled trials 
and crossover studies in which study participants were allocated to receive either low-
level phototherapy or placebo treatment. Outcomes of interest were pain, creatine 
kinase activity, lactate concentration, lactate dehydrogenase activity, edema, range of 
movement, strength, number of repetitions, time to exhaustion, peak torque and muscle 
power. RESULTS: In the first review we identified 15 studies involving 317 participants 
and in the second review we identified 16 studies involving 297 participants. Compared 
to the placebo group, pre-exercise LASERtherapy improved the number of repetitions 
(mean difference [MD] = 3.52 repetitions; 95% confidence interval [CI] = 1.24 
repetitions, 5.80 repetitions; P = 0.002), delayed the time to exhaustion (MD = 3.23 s; 
95% CI = 0.24 s, 6.22 s; P = 0.03), reduced the lactate levels (MD = -0.41 mmol/L; 95% CI 
= -1.34 mmol/L, -0.17 mmol/L; P = 0.0007) and reduced the creatine kinase levels 
(standardized mean difference = -0.66; 95% CI = -1.30, -0.02; P = 0.04). Post-exercise 
LEDtherapy reduced pain measured by visual analogue scale (MD = -2.04 mm; 95% CI = 
-4.03 mm, -0.06 mm; P = 0.04). CONCLUSION: There is moderate evidence that low-level 
phototherapy improves exercise capacity. It is not clear if low-level phototherapy has 
beneficial effects on skeletal muscle injury and pain. 

Key-words: Low-level LASER therapy; phototherapy; muscle fatigue; exercise; muscle 
soreness. 
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1. INTRODUÇÃO 

A baixa capacidade de exercício está relacionada ao maior risco de morte de 

indivíduos saudáveis, portanto, a prática de exercícios físicos é recomendada (1, 2). 

Além da saúde, a diferença na capacidade de exercício pode distinguir o sucesso do 

fracasso na prática esportiva (3). Fatores como a insuficiência do metabolismo 

energético e a dor muscular de início tardio (delayed onset muscle soreness, DOMS) 

podem impedir que pessoas com fadiga crônica, fibromialgia, doença pulmonar 

obstrutiva crônica (4-7) e mesmo idosos saudáveis (8) ou atletas (9, 10) realizem os 

exercícios recomendados com o desempenho desejado. 

A fototerapia de baixa intensidade utilizando Diodos Emissores de Luz (Light 

Emitting Diode, LEDterapia) ou Amplificação da Luz por Emissão Estimulada de 

Radiação (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, LASERterapia) tem 

sido utilizada para controlar a DOMS e melhorar o desempenho do músculo esquelético 

(11, 12). As bases biológicas que sustentam sua utilização decorrem da demonstração de 

que a fototerapia de baixa intensidade acelera a produção de energia e reduz o acúmulo 

de metabólitos relacionados à fadiga e inflamação no citosol (13-17), potencialmente 

aumentando a capacidade de exercício, protegendo e acelerando a recuperação do 

músculo esquelético submetido ao exercício intenso. Apesar da plausibilidade biológica, 

os resultados de investigações clínicas não são concordantes com relação à eficácia da 

fototerapia de baixa intensidade em aumentar a capacidade de exercício, proteger e 

recuperar o músculo esquelético. 

Portanto, estudos que sumarizem o conhecimento existente e, 

consequentemente, auxiliem a dirimir as discordâncias entre os estudos e facilitem o 

entendimento da evidência para a prática clínica, são necessários e desejáveis. A 

proposta desta pesquisa foi avaliar os efeitos da fototerapia de baixa intensidade 

(LEDterapia ou LASERterapia) na proteção e recuperação do músculo esquelético e na 

capacidade de exercício de pessoas submetidas ao exercício físico intenso. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1. A FOTOTERAPIA 

A fototerapia, utilização da luz com objetivos terapêuticos, tem como base 

dois desenvolvimentos científicos: a pesquisa com irradiação ultravioleta no fim do 

século XIX e o desenvolvimento da tecnologia LASER (18). De fato, o médico húngaro 

Endre Mester (1903–1984) foi um dos pioneiros na utilização do LASER na investigação 

científica ao pesquisar a aplicação do LASER em lesão de pele refratária, crescimento de 

pelos e na regeneração muscular em roedores (19-21). 

Em meados dos anos 90, o LASER à base de diodos ganhou popularidade e 

serviu de base para o desenvolvimento do que hoje denominamos LED (18, 21). Este 

avanço tecnológico foi impulsionado por potenciais vantagens do LED comparado ao 

LASER, como maior amplitude de comprimento de onda, potencialmente estimulando 

diferentes tipos celulares e organelas, e equipamentos capazes de irradiar superfícies 

maiores, reduzindo o tempo de tratamento (22). Além disso, o LED apresenta vantagem 

econômica por se tratar de um equipamento menos oneroso para ser desenvolvido e 

apresentar vida útil maior que o LASER.  

A principal diferença em termos de características físicas entre as duas fontes 

de luz é que os feixes emitidos pelo LED não apresentam coerência e colimação. Isto se 

deve à ausência da cavidade óptica (cavidade ressonântica) nos dispositivos LED, 

responsável por atribuir coerência e colimação aos feixes de luz. Porém, acredita-se que 

a coerência e colimação sejam perdidas após a passagem da luz através da pele, restando 

a equivalência do mecanismo de ação (23). 

2.2. O METABOLISMO ENERGÉTICO E A LESÃO MUSCULAR DECORRENTE DO 

EXERCÍCIO 

A capacidade de contração do músculo esquelético é dependente da 

disponibilidade de energia. Há três processos distintos, porém integrados, para 

suprimento energético do músculo esquelético. O sistema anaeróbico, dividido em 

aláctico e láctico, referente à produção de energia obtida pela hidrólise da fosfocreatina 

 
 



17 
 

e pela glicólise, respectivamente; enquanto o sistema aeróbico refere-se à utilização de 

carboidratos e lipídios na presença de oxigênio. A via anaeróbia aláctica produz energia 

rapidamente, porém é limitada pela baixa concentração de fosfocreatina muscular, 

enquanto a via anaeróbica láctica é autolimitada pelo aumento da concentração de 

lactato e consequente acidificação do meio. Já o metabolismo aeróbico tem grande 

capacidade de produção de energia, mas sua ativação demanda mais tempo (24). 

A redução da disponibilidade de adenosina trifosfato (ATP) aumenta a 

ativação da via glicolítica anaeróbica como fonte de energia celular. Este metabolismo 

promove o consumo de glicose com acúmulo do ácido láctico e consequente acidose, a 

qual favorece a fadiga por reduzir o pH do meio. Também, ocorre a progressiva falência 

da bomba de sódio, gerando o influxo de cálcio, água e sódio e efluxo de potássio do 

músculo. Este desequilíbrio hidroeletrolítico favorece a tumefação celular e distensão do 

retículo endoplasmático, prejudicando a síntese proteica, a qual pode levar à degradação 

das membranas das mitocôndrias e dos lisossomos que é sucedida por necrose celular. 

Paralelamente à falência da bomba de sódio, ocorre falência da bomba de cálcio, o que 

permite a entrada de íons cálcio para o citoplasma. Este acúmulo de cálcio ativa a ação 

das enzimas ATPase, fosfolipase, protease e endonuclease, as quais degradam o ATP, 

fosfolipídios, proteínas (da membrana e citoesqueleto) e a cromatina celular, 

respectivamente, agravando a redução da disponibilidade de substrato energético. Por 

fim, ocorre lesão da membrana e necrose celular com resposta inflamatória local e 

consequente redução na capacidade de exercício (25-29). 

Outra fonte de necrose celular relacionada ao exercício é o próprio estresse 

mecânico da contração muscular. Durante as contrações concêntricas e, especialmente, 

excêntricas vigorosas ou contínuas, as pontes de actina e miosina e as linhas Z dos 

sarcômeros do músculo estriado esquelético sofrem rupturas (30, 31). Metabolicamente, 

o estresse mecânico aplicado ao citoesqueleto celular e o rompimento das membranas 

celulares provoca o extravasamento do cálcio do citoplasma e ativação de vias de 

sinalização intracelulares, resultando em morte celular por necrose ou apoptose (32-

35). Desta forma, inicia-se uma resposta inflamatória aguda, local e sistêmica, 

caracterizada por níveis séricos aumentados de IL-6, IL-1, TNF-α e bradicina, e maior 

atividade da creatina quinase (CK) (34, 36, 37). 

 
 



18 
 

O dano celular por déficit energético ou por ruptura mecânica das fibras pode 

provocar a DOMS, definida como a dor percebida durante ou após a participação em 

exercícios e caracterizada, clinicamente, por rigidez muscular, dor aguda, edema, rigidez 

articular e redução da força muscular (38). A redução na capacidade de exercício 

decorrente da DOMS pode perdurar até sete dias independentemente da capacidade 

física individual (38-41). 

2.3. A FOTOTERAPIA NO METABOLISMO ENERGÉTICO E NA LESÃO 

MUSCULAR DECORRENTE DO EXERCÍCIO 

O aumento da capacidade de exercício e a rápida recuperação do músculo 

estriado esquelético frente à agressão imposta pelo exercício são relevantes tanto no 

ambiente esportivo quanto na clínica. Aos esportistas, especialmente atletas de elite, 

interessa o fato de que diferenças mínimas no desempenho são capazes de distinguir o 

fracasso do sucesso (3). Na clínica, interessa o fato de que o desconforto oriundo do 

exercício físico aumenta o abandono ao tratamento (42) e que a fadiga precoce pode 

impedir a execução de exercícios desejados por pessoas com fadiga crônica, fibromialgia, 

doença pulmonar obstrutiva crônica (4-7) e mesmo por idosos saudáveis (8). 

A fotobiomodulação mitocondrial promove um aumento da ressíntese de 

fosfocreatina, fornecedora de fostato para a formação de ATP que será metabolizado 

anaerobicamente sem acúmulo de lactato. Esta ação fotobiomoduladora reduz o 

acúmulo de creatina, adenosina difosfato (ADP) e fosfato inorgânico (Pi) que usualmente 

contribui para a fadiga em exercícios breves de alta intensidade (14, 17). A fototerapia 

também apresenta potencial de aumentar a capacidade de exercício por auxiliar no 

controle da acidificação do meio. Embora a lactato desidrogenase (LDH) presente no 

citosol converta o piruvato em lactato, a LDH mitocondrial catalisa a reação inversa, de 

oxidação do lactato a piruvato, o qual sofre descarboxilação oxidativa pela piruvato 

desidrogenase, formando acetil co-enzima A (acetil CoA), A acetil CoA junta-se ao 

oxaloacetato para formar o citrato e ingressar no ciclo de Krebs e produzir ATP (13). Por 

fim, a fototerapia de baixa intensidade atua na enzima mitocondrial citocromo c oxidase 

(complexo IV) acelerando o transporte de elétrons e, portanto, a síntese de ATP via 

respiração aeróbia, sendo o músculo estriado esquelético particularmente sensível à 
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atividade biomoduladora da luz devido ao grande número de mitocôndrias e alta taxa de 

metabolismo enérgico aeróbio (16, 43, 44). 

Estudos em humanos demonstram que a fototerapia melhora o desempenho 

contrátil e aumenta o tempo de tolerância ao exercício, sendo estes efeitos associados à 

redução da atividade da CK e da LDH, e da concentração de lactato sanguíneo e de 

produtos finais do estresse oxidativo (45-48). Estes resultados sugerem que o método 

seja eficaz tanto para melhorar o desempenho quanto para prevenir lesões relacionadas 

ao exercício. Além disso, a aplicação da fototerapia promove angiogênese, proliferação 

de fibroblastos, síntese de colágeno e proteínas da matriz, inibe a dor, diminui o estresse 

oxidativo e diminui a produção de mediadores inflamatórios e a migração de células 

inflamatórias para os tecidos lesionados (44, 49-57). A fototerapia também inibe a 

despolarização de fibras nervosas de aferência dolorosa e a ativação da bradicina (55, 

58, 59), possivelmente reduzindo a dor a o desconforto tardio causado pelo exercício. É 

possível que estes efeitos colaborem para a manutenção da homeostasia da célula 

muscular e acelerem o reparo dos tecidos conjuntivos associados ao músculo estriado 

esquelético.  

3. OBJETIVOS 

• Determinar os efeitos da fototerapia de baixa intensidade na proteção 

e recuperação do músculo estriado esquelético de pessoas submetidas 

ao exercício intenso.  

• Determinar os efeitos da fototerapia de baixa intensidade na 

capacidade de exercício de pessoas submetidas ao exercício intenso.  

4. MÉTODOS 

Para responder às perguntas propostas, duas revisões sistemáticas com 

metanálise foram desenvolvidas com base nas recomendações contidas tanto no 

Handbook da Cochrane (60), quanto no Preferred Reporting Items for Systematic Reviews 

and Meta-Analyses (PRISMA statement) (61). A primeira revisão sistemática foi realizada 

para cumprir o primeiro objetivo da pesquisa, que foi avaliar o efeito da fototerapia na 
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proteção e recuperação do músculo esquelético submetido ao exercício, enquanto a 

segunda revisão sistemática foi realizada para cumprir o segundo objetivo da pesquisa, 

que foi avaliar o efeito da fototerapia na capacidade de exercício. As recomendações 

postuladas a partir dos resultados desta pesquisa seguiram as definições o GRADE 

Working Group (Grades of Recommendation, Assessment, Development and Evaluation 

Working Group). 

4.1. ESTUDOS INCLUÍDOS 

Foram incluídos apenas ensaios controlados aleatórios (randomized 

controlled trials, RCTs) e estudos cruzados nos quais a fototerapia foi aplicada em sessão 

única de tratamento em membros superiores ou inferiores, antes ou após um protocolo 

de exercício. As avaliações deveriam ser realizadas até 96 horas após o protocolo de 

exercício e os grupos de tratamento deveriam permitir a comparação entre a fototerapia 

e o tratamento placebo. Não houve restrição com relação à idade, condição física, sexo 

ou estado de saúde dos participantes. Não foi imposta restrição quanto ao idioma da 

publicação. 

4.2. DESFECHOS 

A primeira etapa da investigação avaliou os seguintes desfechos: 

• Dor avaliada por meio da escala visual analógica (visual analogue 

scale, VAS). 

• Lesão muscular mensurada pela atividade da CK ou edema. 

• Função muscular avaliada pela amplitude de movimento ou força. 

Os desfechos avaliados na segunda etapa da investigação foram: 

• Capacidade de exercício mensurada pelo número de repetições, tempo 

até a exaustão, concentração sérica de lactato ou atividade da LDH. 

• Desempenho muscular mensurado pelo pico de torque, potência ou 

força musculares. 
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4.3. ESTRATÉGIA DE BUSCA 

Para a primeira revisão sistemática, os estudos foram identificados através 

da busca eletrônica na Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL) (The 

Cochrane Library 2014, issue 5 of 12), MEDLINE (via PubMed), (1966 até maio de 2014), 

EMBASE (via Ovid) (1974 até maio de 2014), The Scientific Electronic Library Online 

(SciELO) (1978 até maio de 2014), Physiotherapy Evidence Database (PEDro) (1980 até 

maio de 2014) e Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) 

(1982 até maio de 2014). Para a segunda revisão sistemática, realizamos a busca 

eletrônica nas mesmas fontes eletrônicas, porém com data de publicação até fevereiro 

de 2015. As estratégias de busca estão descritas na Tabela 1. 

4.4. COLETA DE DADOS E ANÁLISE 

Todos os artigos retornados pela busca eletrônica foram examinados quanto 

a sua elegibilidade para inclusão nesta pesquisa. As referências dos estudos incluídos 

foram pesquisadas quanto à presença de estudos potencialmente relevantes para nossa 

pesquisa.  

4.4.1. RISCO DE VIÉS 

Os estudos incluídos foram avaliados quanto ao risco de viés com base nos 

sete domínios utilizados pela Colaboração Cochrane (geração de sequência aleatória 

[random sequence generation], sigilo de alocação [allocation concealment], 

mascaramento dos participantes e de pessoal [blinding of participants and personnel], 

mascaramento do analisador de desfecho [blinding of outcome assessment], perdas 

[incomplete outcome data], publicação seletiva [selective reporting] e outras fontes 

potenciais de viés [other possible sources of bias]) (60). O risco de viés dos estudos 

incluídos na segunda revisão sistemática foi avaliado por dois pesquisadores 

independentes (FN e FS); as discordâncias foram resolvidas em conjunto ou, quando 

necessário, pela análise de um terceiro pesquisador (VC). 
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 Proteção e recuperação muscular Capacidade de exercício. 
CENTRAL #1. injury:ti,ab,kw  

#2. injur*:ti,ab,kw  
#3. lesion:ti,ab,kw 
#4. trauma:ti,ab,kw  
#5. trauma*:ti,ab,kw 
#6. recovery:ti,ab,kw 
#7. regeneration:ti,ab,kw 
#8. cicatrization:ti,ab,kw 
#9. cicatrisation:ti,ab,kw 
#10. repair:ti,ab,kw 
#11. repair*:ti,ab,kw 
#12. fatigue:ti,ab,kw 
#13. fatigu*:ti,ab,kw 
#14. (1-#13)  
#15. "skeletal muscle":ti,ab,kw 
#16. muscle:ti,ab,kw 
#17. muscl*:ti,ab,kw 
#18. {or #15-#17} 
#19. #14 and #18 
#20. laser:ti,ab,kw 
#21. ledt:ti,ab,kw 
#22. "light emitting diode*":ti,ab,kw 
#23. phototherap*:ti,ab,kw 
#24. {or #20-#23} 
#25. #19 and #24 
 

#1 recovery:ti,ab,kw 
#2 regeneration:ti,ab,kw 
#3 repair:ti,ab,kw 
#4 repair*:ti,ab,kw 
#5 fatigue:ti,ab,kw 
#6 fatigu*:ti,ab,kw 
#7 (1-#6)  
#8 "skeletal muscle":ti,ab,kw 
#9 muscle:ti,ab,kw 
#10 muscl*:ti,ab,kw 
#11 (62-#10)  
#12 #7 and #11 
#13 laser:ti,ab,kw 
#14 ledt:ti,ab,kw 
#15 "light emitting diode*":ti,ab,kw  
#16 light emitting diode:ti,ab,kw 
#17 light-emitting diode:ti,ab,kw  
#18 phototherapy:ti,ab,kw 
#19 {or #13-#17}  
#20 #12 and #19 
 

MEDLINE #1. recovery OR regeneration OR recover* OR fatigue 
OR fatigu* OR cicatrization OR cicatrisation OR 
repair* OR repair 

#2. "skeletal muscle" OR "muscl*" 
#3. LASER [tiab] OR LEDT[TIAB] OR "Light Emitting 

Diode*"[TIAB] OR phototherapy 
#4. randomised OR randomized OR random* OR 

(Clinical Trial[ptyp]) 
#5. #1 AND #2 AND #3 AND #4 

#1. injur* OR lesion OR trauma OR recover* OR 
regeneration OR cicatrisation OR cicatrization OR 
repair* OR fatigu*  

#2. muscle 
#3. #1 AND #2 
#4. laser[tiab] OR ledt[tiab] OR light emitting diode[tiab] 

OR phototherapy 
#5. #3 AND #4 
#6. randomi* 
#7. #5 AND #6 

EMBASE #1. *injury/ 
#2. *lesion/ 
#3. recover*.mp. 
#4. *regeneration/ 
#5. cicatrisation.mp. 
#6. cicatrization.mp. 
#7. tissue repair/ 
#8. fatigue/ 
#9. #1 or #2 or #3 or #4 or #5 or #6 or #7 or #8 
#10. exp muscle/ 
#11. #9 and #10 
#12. *laser/ 
#13. low level laser therapy/ or ledt.mp. or light emitting 

diode/ 
#14. #12 or #13 
#15. #11 and #14 
 

#1. recover*.mp. or ergogen*.mp or 'regeneration'/exp 
or regeneration.mp. or repair.mp. or 'fatigue'/exp or 
fatigu*.mp. [mp=title, abstract, subject headings, 
heading word, drug trade name, original title, device 
manufacturer, drug manufacturer, device trade 
name, keyword] 

#2.  musculoskeletal.mp. or 'skeletal muscle'/exp or 
'skeletal muscle'.mp. or 'muscle'/exp or muscl*.mp. 
[mp=title, abstract, subject headings, heading word, 
drug trade name, original title, device manufacturer, 
drug manufacturer, device trade name, keyword] 

#3. #1 and #2 
#4. exp laser/ 
#5. low level laser therapy/ or therapy/ or light emitting 

diode/ 
#6. #4 or #5 
#7. #3 and #6 
#8. Limit #7 to RCT 

SciELO #1. Músculo AND LEDT 
#2. Músculo AND LED 
#3. Músculo AND diodo emissor de luz 
#4. Músculo AND Laser 
#5. #1 OR #2 OR #3 OR #4 

#1. Músculo AND LEDT 
#2. Músculo AND LED 
#3. Músculo AND diodo emissor de luz 
#4. Músculo AND Laser 
#5. #1 OR #2 OR #3 OR #4 

PEDro #1. muscl and laser and clinical trial 
#2. muscl and ledt and clinical trial 
#3. muscl and light emitting diod and clinical trial 
#4. #1 OR #2 OR #3 

#1. muscl and laser and clinical trial 
#2. muscl and light-emitting and clinical trial 

LILACS #1. LASER 
#2. LED 
#3. #1 OR #2 
#4. Muscul 
#5. #3 AND #4 

#1. LASER 
#2. LED 
#3. #1 OR #2 
#4. Muscul 
#3 AND #4 

Tabela 1: Estratégia de busca eletrônica. 

 
 

http://recovery.mp/
http://regeneration.mp/
http://repair.mp/
http://musculoskeletal.mp/
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4.4.1. EXTRAÇÃO DE DADOS 

Os dados dos protocolos de exercício e de tratamento, as características dos 

participantes e resultados foram extraídos preferencialmente a partir das publicações. 

Quando necessário, enviou-se um correio eletrônico ao autor correspondente para 

obtenção de informações adicionais. Na falta de retorno dentro de uma semana, ou na 

falta de dados para contato, tentou-se contato com os outros autores. A não 

disponibilização dos dados solicitados no prazo de cinco semanas resultou na exclusão 

do estudo. Todos os dados foram incluídos no programa Review Manager 5.1. 

4.4.2. SÍNTESE DE DADOS E ANÁLISE 

Os resultados descritivos foram organizados em tabelas. O programa Review 

Manager 5.1 foi utilizado para conduzir a análise estatística e gerar os forest plots. As 

diferenças médias e intervalo de confiança (confidence interval, CI) de 95% foram 

calculados para todas as variáveis. O modelo de efeitos aleatórios (random) foi utilizado 

quando da presença de heterogeneidade substancial (I² > 50%) (63), caso contrário, 

utilizou-se o modelo de efeito fixo (fixed).  

5. RESULTADOS 

5.1. RESULTADOS ACERCA DA PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MÚSCULO 

ESQUELÉTICO 

5.1.1. RESULTADO DA BUSCA 

A busca retornou 433 títulos: 96 da EMBASE, 76 da MEDLINE, 50 da 

CENTRAL, 85 da PEDro, 43 da SciELO e 89 da LILACS. Após a remoção de duplicatas e a 

inclusão da busca manual (n=2), restaram 315 títulos, dos quais 292 foram excluídos 

com base no título ou resumo. Todos os 23 textos completos foram analisados e oito 

estudos foram excluídos por não atenderem aos critérios da revisão (n=7) (64-70) ou 

pela falta de resposta dos autores após as tentativas de contato (n=1) (71) Fig. 1.  
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Fig. 1: Diagrama de fluxo da revisão sistemática intitulada “Effect of 
low-level phototherapy on Delayed Onset Muscle Soreness (DOMS): a 
systematic review and meta-analysis”. 

5.1.2. ESTUDOS INCLUÍDOS 

Foram incluídos 15 estudos, totalizando 317 participantes (270 homens 

[85%]). As amostras foram compostas de seis a 60 participantes, com idade de 15 a 36 

anos. Doze estudos foram realizados no Brasil (45-48, 72-79), dois no Reino Unido (80, 

81) e um nos Estados Unidos da América (56). Mais detalhes a respeito dos estudos 

incluídos nesta revisão sistemática podem ser observados na Tabela 2. 
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Estudo Participantes Intervenção Exercício Desenho Variáveis Resultados 
Almeida 2012 (48) 10 M não 

atleta hígido 
(19-27 anos) 
 

LASER antes exercício @ 660 nm (grupo 1) ou 830 
nm (grupo 2), 50 mW, 1 LASER, 4 pontos por 
membro, 100 s por ponto, contínuo. Energia: 20 J, 
1,785 J/cm². Bíceps não dominante 

Bíceps: um minuto de MVIC @ 90º RCT Força (MVIC, kgf) Favorece LASER 

Baroni 2010a (45) 36 M não 
atleta hígido 
 (19-35 anos) 

LASER antes exercício @ 810 nm, 200 mW, 5 
LASERs, 6 pontos, 30 s por ponto, frequência N/A. 
Energia: 180 J, 206,89 J/cm². Quadríceps 
dominante. 

15 contrações excêntricas máximas 
de quadríceps @ 60º/s e 60º ROM 

RCT CK (U/L) 
Dor (VAS) 

Favorece LASER 
ns 

Borges 2014 (72) 17 M não 
atleta hígido 
(range n/a) 

LED pós-exercício @ 630 nm, 300 mW, 1 LED, 4 
pontos, 30 s por ponto, contínuo. Energia: 36 J, 
20,4 J/cm². Bíceps não dominante. 

30 contrações excêntricas de bíceps 
durante 4-5 s cada e 45 s de 
repouso entre contrações @ 100% 
MVIC. 

RCT Dor (VAS) 
ROM (graus) 
Força (MVIC, N) 

Favorece LED @ 48, 72 e 96 h 
Favorece LED @ 48 e 72 h 
Favorece LED 

Craig 1996 (80)  60 M não 
atleta hígido 
(19-25 anos) 

LASER pós-exercício @ 660/950 nm, 534 mW, 31 
LASERs, N/A pontos (12 cm²), 720 s, 2,5 Hz (grupo 
1) ou 5 Hz (grupo 2) ou 20 Hz (grupo 3). Energia: 
380,4 J, 31,7 J/cm². Bíceps não dominante. 

Contração excêntrica de bíceps @ 
100% MVCC à exaustão 

RCT Dor (VAS) 
ROM (graus) 

ns 
ns 

Craig 1999 (81) 18 M, 18 F não 
atleta hígido 
(19-25 anos) 

LASER pós-exercício @ 660/950 nm, 534 mW, 31 
LASERs, N/A pontos; 240 s, 73 Hz. Energia: 128,16 
J, 11 J/cm². Bíceps não dominante. 

Contração excêntrica de bíceps @ 
100% MVCC à exaustão 

RCT Dor (VAS) 
ROM (graus) 

ns 
ns 

De Marchi 2012 (73) 22 M não 
atleta hígido 
(20-25 anos) 

LASER antes exercício @ 810 nm, 200 mW, 5 
LASERs, 12 pontos por membro, 30 s por ponto, 
contínuo. Energia: 360 J por membro, 164,88 
J/cm². Quadríceps bilateral. 

Esteira @ 1% inclinação e 3 km/h 
por 3 min. + 1 km/h a cada minuto 
até 16 km/h 

Estudo 
cruzado 

CK (U/L) 
 

Favorece LASER 
 

Dos Reis 2014 (74) 27 M futebol 
(15-30 anos) 

LASER antes (grupo 1) ou LASER pós (grupo 2) 
exercício @ 830 nm, 60 mW, 6 LASERs, 7 pontos, 
10 s por ponto, contínuo. Energia: 25,2 J por 
membro, 214,28 J/cm². Quadríceps bilateral. 

Contração isotônica de quadríceps 
@ 75% MVCC à exaustão 

RCT CK (UI/L) 
 

ns 
 

Douris 2006 (56) 5 M, 22 F não 
atleta hígido 
(21-35 anos) 

LED pós-exercício @ 660/880 nm, 500 mW por 
ponto, 4+32 LEDs, 3 pontos, 80 s por ponto, 
frequência N/A. Energia: 120 J, 8 J/cm². Bíceps não 
dominante. 

Contração excêntrica de bíceps @ 
100% MVCC à exaustão 

RCT Dor (VAS) 
ROM (graus) 
Edema (cm) 

Favorece LED @ 48h 
ns 
ns 

Felismino 2013 (75) 22 M não 
atleta hígido 
(20-35 anos) 

LASER pós-exercício @ 808 nm, 100 mW, 1 LASER, 
4 pontos por membro, 10 s por ponto, frequência 
N/A. Energia: 4 J por membro, 357,14 J/cm². 
Bilateral bíceps. 

10x 10 contração isotônica de 
bíceps @ 50% MVCC com 2 min de 
repouso entre séries 

RCT CK (% pré) 
Força (MVCC, % pré) 

Favorece LED @ 72h 
ns 
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Leal Jr 2009a (77) 8 M vôlei 
(17-20 anos) 

LASER antes exercício (grupo 1) @810 nm, 200 
mW, 1 LASER, 2 pontos por membro, 30 s por 
ponto, contínuo. Energia: 12 J por membro, 164,84 
J/cm². LED antes exercício (grupo 2) @ 660/850 
nm, 10/30 mW, 34+35 LEDs, 2 pontos por 
membro, 30 s por ponto, contínuo. Energia: 83,4 J 
por membro, 1,5/4,5 J/cm². Quadríceps bilateral. 

Wingate Estudo 
cruzado 

CK (U/L) 
 

Favorece LED/LASER vs placebo 
Favorece LED vs LASER 
 

Leal Jr 2009b (46) 9 M vôlei  
(18-36 anos) + 
11 M futebol 
(15-18 anos) 

LASER antes exercício @ 830 nm, 100 mW, 1 
LASER, 5 pontos por membro, 40/30 s por ponto, 
contínuo. Energia: 20/15 J por membro, 
1.428,57/1.071,43 J/cm². Quadríceps bilateral 

Wingate Estudo 
cruzado 

CK (U/L) 
 

Favorece LASER 
 

Leal Jr 2009c (47) 10 M vôlei 
(18-36 anos) 

LED antes exercício @ 660/850 nm, 10/30 mW, 
34+35 LEDs, 1 ponto, 30 s por ponto, contínuo. 
Energia: 83,4 J, 1,5/4,5 J/cm². Bíceps não 
dominante. 

Contração isotônica de bíceps @ 
75% MVCC à exaustão 

Estudo 
cruzado 

CK (U/L) 
 
 

Favorece LED 
 

Leal Jr 2010 (78) 9 M vôlei 
(18-20 anos) 

LASER antes exercício @ 810 nm, 200 mW, 5 
LASERs, 2 pontos, 30 s por ponto, contínuo. 
Energia: 60 J, 164,84 J/cm². Bíceps não dominante. 

Contração isotônica de bíceps @ 
75% MVCC à exaustão 

Estudo 
cruzado 

CK (U/L) 
 

Favorece LASER 
 

Leal Jr 2011 (76) 6 M futsal 
(17-25 anos) 

LED pós-exercício @ 660/850 nm, 10/30 mW, 
34+35 LEDs, 5 pontos por membro, 30 s por ponto, 
contínuo. Energia: 208,5 J por membro, 1,5/4,5 
J/cm². Membros inferiores bilateral (coxa e perna). 

Wingate Estudo 
cruzado 

CK (U/L) 
 

ns 
 

Maciel 2013 (79) 7 F vôlei 
(18-27 anos) 

LASER antes exercício @ 830 nm, 30 mW, 1 LASER, 
±20 pontos, 22 s por ponto, contínuo. Energia: 11 
J, 5,68 J/cm². Gastrocnêmio dominante 

Três saltos horizontais + três saltos 
verticais + 3x1 min contração 
isométrica de plantiflexores 

RCT Força (pico de força, N) 
 

ns 
 

Tabela 2: Características dos estudos incluídos na revisão sistemática intitulada “Effect of low-level phototherapy on Delayed Onset Muscle Soreness (DOMS): a systematic review and meta-analysis”. M: Masculino. 
F: Feminino. LED: diodo emissor de luz (light-emitting diode). LASER: amplificação de luz pela emissão estimulada de radiação (light amplification by stimulated emission of radiation). MVIC: Contração isométrica 
voluntária máxima. MVCC: Contração concêntrica voluntária máxima. RCT: ensaio controlado aleatório (randomized controlled trial).  VAS: escala visual análoga (analogue visual scale). ROM: amplitude de 
movimento (range of movement). U/L: Unidade por litro. n: Contagem. ns: estatisticamente não significativo. *Dado corrigido pelos autores da revisão sistemática. 
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5.1.3. RISCO DE VIÉS DOS ESTUDOS INCLUÍDOS 

Dois estudos apresentaram alto risco de viés em três dos sete domínios 

avaliados (75, 79) Fig. 2. As pesquisas foram mantidas por não alterarem o resultado 

global das metanálises. Sob nossa avaliação, todos os estudos apresentaram alto risco de 

viés para o domínio sigilo de alocação, mesmo aquelas que afirmavam ter mantido o 

sigilo da alocação.  

5.1.4. PROTOCOLO DE EXERCÍCIOS 

O protocolo de exercício utilizado pelos estudos variou entre exercícios 

isotônicos, isométricos ou excêntricos de flexores de cotovelo (n=8) (47, 48, 56, 72, 75, 

78, 80, 81), exercícios isotônicos ou excêntricos de extensores de joelho (n=2) (45, 74), 

bicicleta estacionária (n=3) (46, 76, 77), esteira (n=1) (73) e saltos (n=1) (79). 

5.1.5. PROTOCOLO DE TRATAMENTO 

Onze estudos aplicaram LASERterapia (45, 46, 48, 73-75, 77-81) e cinco 

aplicaram LEDterapia (47, 56, 72, 76, 77). Oito dos estudos que aplicaram LASERterapia 

(45, 46, 48, 73, 74, 77-79) e dois dos que aplicaram LEDterapia (47, 77) o fizeram antes 

do exercício. Dois estudos optaram por utilizar apenas o espectro vermelho (652 nm a 

700 nm) (48, 72), sete utilizaram apenas o espectro infravermelho (superior a 700 nm) 

(45, 46, 73-75, 78, 79), cinco aplicaram uma combinação dos espectros vermelho e 

infravermelho (47, 56, 76, 80, 81) e um estudo aplicou o espectro infravermelho a um 

grupo e uma combinação dos dois espectros da luz ao outro grupo (77). Com relação à 

frequência de emissão, 10 estudos investigaram a emissão contínua (46-48, 72-74, 76-

79), dois investigaram a emissão pulsada (80, 81) e três não especificaram a frequência 

de emissão da luz (45, 56, 75). 

Um estudo submeteu um grupo à LASERterapia e outro à LEDterapia (77). 

Dos Reis et al. (74) submeteram um grupo ao tratamento com LASERterapia antes e 

outro após o exercício. 
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A.  

B.  

Fig. 2: A – Gráfico do risco de viés, B – Sumário dos riscos de viés da revisão sistemática intitulada “Effect of low-level phototherapy on 
Delayed Onset Muscle Soreness (DOMS): a systematic review and meta-analysis”. 
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5.1.6. DESFECHOS 

 Dor 5.1.6.1.

Nenhum estudo investigou o efeito da LEDterapia pré-exercício na dor. Dois 

RCTs investigaram o efeito da LEDterapia pós-exercício na dor mensurada através da 

VAS ao repouso. (56, 72). Borges et al. (72) aplicaram o espectro vermelho (630 nm, 

36 J) em bíceps dominante e Douris et al. (56) utilizaram um equipamento com quatro 

LEDs de espectro vermelho e 32 de espectro infravermelho (660 nm e 880 nm, 120 J) 

em bíceps não dominante. Os participantes foram avaliados 24, 48, 72 e 96 horas após o 

exercício excêntrico de flexores de cotovelo, totalizando 68 avaliações no grupo 

intervenção e 72 no grupo placebo. No geral, a dor foi menor no grupo submetido à 

LEDterapia (MD = -2,04 mm; 95% CI = -4,03 mm, -0,06 mm; P = 0,04; Fig. 3).  

Um RCT investigou o efeito da LASERterapia pré-exercício na dor mensurada 

através da VAS ao repouso (45). Baroni et al. (45) aplicaram o LASER de espectro 

infravermelho (810 nm, 180 J) no quadríceps dominante antes de exercício excêntrico 

de extensores de joelho. Os participantes foram avaliados 24 e 48 horas após o exercício, 

totalizando 18 avaliações em cada grupo. Não foi encontrada diferença entre os grupos. 

 

Fig. 3. Forest plot da comparação LEDterapia pós-exercício vs placebo. Desfecho: dor (VAS em milímetros). 
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Dois RCTs investigaram o efeito da LASERterapia pós-exercício na dor 

mensurada através da VAS ao repouso (80, 81). Em ambos os estudos os pesquisadores 

aplicaram LASERterapia de 660 nm e 950 nm em bíceps não dominante, mas um estudo 

aplicou 380,4 J (80) e o outro aplicou 128,16 J (81). Os participantes foram avaliados 

imediatamente e 24 horas após o tratamento, totalizando 96 avaliações no grupo 

intervenção e 48 no grupo placebo. No geral, não foi encontrada diferença entre os 

grupos (MD = 1,96 mm; 95% CI = -8,11 mm, 12,03 mm; P = 0,70; Fig. 4). 

 

Fig. 4. Forest plot da comparação LASERterapia pós-exercício vs placebo. Desfecho: dor (VAS em milímetros). 

 Lesão muscular: atividade da CK 5.1.6.2.

Dois estudos cruzados investigaram o efeito da LEDterapia pré-exercício na 

variação da atividade da CK com relação aos valores basais (U/L) (47, 77). Em ambas as 

pesquisas os pesquisadores utilizaram um equipamento com 34 LEDs de espectro 

vermelho e 35 de espectro infravermelho (660 nm e 850 nm, 83,4 J), realizando a 

aplicação nos quadríceps (77) ou bíceps não dominante (47). Os participantes foram 

avaliados imediatamente após o teste de Wingate (77) ou exercício isotônico de flexores 

de cotovelo (47), totalizando 18 avaliações em cada grupo. No geral, não foi encontrada 

diferença na atividade da CK (MD = -23,51 U/L; 95% CI = -60,65 U/L, 13,63 U/L; 

P = 0,21; Fig. 5).  

Um estudo cruzado investigou o efeito da LEDterapia pós-exercício na 

atividade da CK mensurada em U/L (76). Leal et al. (76) utilizaram um equipamento 

com quatro LEDs de espectro vermelho e 32 de espectro infravermelho (660 nm e 

880 nm, 208,5 J) para irradiar coxas e pernas. Os participantes foram avaliados 
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20 minutos após o tratamento, totalizando seis avaliações em cada grupo. Não foi 

encontrada diferença entre os grupos. 

 

Fig. 5. Forest plot da comparação LEDterapia pré-exercício vs placebo. Desfecho: lesão muscular (atividade da CK [U/L]). 

Quatro estudos cruzados (46, 73, 77, 78) e um RCT (74) investigaram o efeito 

da LASERterapia pré-exercício na atividade da CK. Três estudos quantificaram a 

atividade da CK em valores brutos (U/L) (73, 74, 78) e dois como a diferença em relação 

ao valor basal (U/L) (46, 77). Os pesquisadores aplicaram LASERterapia de 810 nm (73, 

77, 78) ou 830 nm (46, 74), com energia total variando de 83,4 J a 360 J. A aplicação foi 

em quadríceps bilateralmente (46, 73, 74, 77) ou em bíceps não dominante (78). Os 

participantes foram avaliados imediatamente após o teste de Wingate (46, 77), exercício 

de extensores de joelho (45, 74), esteira (73) ou exercício de flexores de cotovelo (78), 

totalizando 57 avaliações em cada grupo. No geral, a atividade da CK foi menor no grupo 

LASERterapia (SMD = -0,66; 95% CI = -1,30, -0,02; P = 0,04; Fig. 6). 

Um RCT investigou o efeito da LASERterapia pré-exercício na atividade da 

CK (45). Baroni et al. (45) aplicaram LASER de espectro infravermelho (810 nm, 180 J) 

no quadríceps dominante antes de exercício excêntrico de extensores de joelho. Os 

participantes foram avaliados 24 e 48 horas após o exercício, totalizando 18 avaliações 

por grupo em cada tempo avaliado. Foi encontrada menor atividade da CK no grupo 

LASERterapia nos dois tempos avaliados. 

 

Fig. 6. Forest plot da comparação LASERterapia pré-exercício vs placebo. Desfecho: lesão muscular (atividade da CK). 
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Dois RCTs investigaram o efeito da LASERterapia pós-exercício na atividade 

da CK (74, 75). Dos Reis et al. (74) quantificaram a atividade da CK em valores brutos 

(U/L) enquanto Felismino et al. (75) quantificaram a atividade da CK como porcentagem 

dos valores basais. Os pesquisadores aplicaram LASERterapia de 810 nm e 25,2 J em 

quadríceps bilateralmente (74) ou 808 nm e 4 J em bíceps bilateralmente (75). Os 

participantes foram avaliados imediatamente após o tratamento, totalizando 

20 avaliações em cada grupo. No geral, não foi encontrada diferença entre os grupos 

(SMD = -0,21; 95% CI = -0,83, 0,42; P = 0,51; Fig. 7). 

Felismino et al. (75) ainda investigaram o efeito da LASERterapia pós-

exercício 24, 48 e 72 horas após o tratamento, totalizando 11 avaliações por grupo em 

cada tempo avaliado. Foi encontrada menor atividade de CK no grupo LASERterapia 

apenas 72 horas após o tratamento. 

 
Fig. 7. Forest plot da comparação LASERterapia pós-exercício vs placebo. Desfecho: lesão muscular (atividade da CK). 

 Lesão muscular: edema 5.1.6.3.

Nenhum estudo investigou o efeito da LEDterapia pré-exercício no edema. 

Uma pesquisa investigou o efeito da LEDterapia pós-exercício na circunferência de braço 

em centímetros. Douris et al. (56) utilizaram um equipamento com quatro LEDs de 

espectro vermelho e 32 de espectro infravermelho (660 nm e 880 nm, 120 J) para 

irradiar o bíceps não dominante após exercício excêntrico de flexores de cotovelo. Os 

participantes foram avaliados 24, 48 e 72 e 96 horas após o tratamento, totalizando 

nove avaliações por grupo em cada tempo avaliado. Não foi encontrada diferença entre 

os grupos. 

Nenhum estudo investigou o efeito da LASERterapia no edema.  
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 Função muscular: amplitude de movimento 5.1.6.4.

Nenhum estudo investigou o efeito da LEDterapia pré-exercício na amplitude 

de movimento. Dois RCTs investigaram o efeito da LEDterapia pós-exercício na 

amplitude de movimento do cotovelo não dominante como percentual do valor basal 

(72) ou em graus (56). Borges et al. (72) aplicaram LED de espectro vermelho (630 nm, 

36 J) em bíceps não-dominante, enquanto Douris et al. (56) utilizaram um equipamento 

com quatro LEDs de espectro vermelho e 32 de espectro infravermelho (660 nm e 

880 nm, 120 J) para também irradiar o bíceps não dominante. Os participantes foram 

avaliados 24, 48, 72 e 96 horas após o exercício, totalizando 68 avaliações no grupo 

LEDterapia e 72 no grupo placebo. No geral, não foi encontrada diferença entre os 

grupos (SMD = 0,34; 95% CI = -0,21, 0,89; P = 0,22; Fig. 8). 

 

Fig. 8. Forest plot da comparação LEDterapia pós-exercício vs placebo. Desfecho: função muscular (amplitude de movimento). 

Nenhum estudo investigou o efeito da LASERterapia pré-exercício na 

amplitude de movimento. Dois RCTs investigaram o efeito da LASERterapia pós-

exercício na amplitude de movimento do cotovelo não dominante em graus (80, 81). Em 

ambos os estudos os pesquisadores utilizaram um equipamento com LASERs de 

espectro vermelho e infravermelho (660 nm e 950 nm) para irradiar o bíceps não-
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dominante e aplicaram energia total de 380,4 J (80) e 128,16 J (81). Os participantes 

foram submetidos ao exercício excêntrico de flexores de cotovelo e foram avaliados 

imediatamente e 24 horas após o tratamento, totalizando 96 avaliações no grupo 

LASERterapia e 48 no grupo placebo. No geral, não foi encontrada diferença entre os 

grupos (MD = 1,06°; 95% CI = -0,35°, 2,46°; P = 0,14; Fig. 9).  

 

Fig. 9. Forest plot da comparação LASERterapia pós-exercício vs placebo. Desfecho: função muscular (ângulo de extensão [graus]). 

 Função muscular: força  5.1.6.5.

Nenhum estudo investigou o efeito da LEDterapia pré-exercício na força 

muscular. Um RCT investigou o efeito da LEDterapia pós-exercício na força muscular de 

flexores de cotovelo em Newtons (N) durante a contração muscular isométrica máxima 

(72). Borges et al. (72) aplicaram LED de espectro vermelho (630 nm, 36 J) em bíceps 

não dominante após o exercício excêntrico de flexores de cotovelo. Os participantes 

foram avaliados 24, 48 e 72 horas após o tratamento, totalizando oito avaliações no 

grupo LEDterapia e nove no grupo placebo em cada tempo avaliado. Foi encontrada 

maior força muscular no grupo submetido à LEDterapia em todos os tempos avaliados. 

Dois RCTs investigaram o efeito da LASERterapia pré-exercício na força 

muscular (48, 79). Almeida et al. (48) aplicaram LASER de espectro vermelho a um 

grupo e de espectro infravermelho a outro grupo (660 nm ou 830 nm, 20 J) em bíceps 

não dominante e avaliaram a força muscular (N) durante a contração isométrica máxima 

de flexores de cotovelo não dominante. Maciel et al. (79) aplicaram LASER de espectro 

infravermelho (830 nm, 11 J) em gastrocnêmio dominante e avaliaram a força muscular 

em quilograma-força (kgf) durante a contração isométrica máxima de plantiflexores de 
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membro dominante. Os participantes foram avaliados imediatamente após a contração 

isométrica de flexores de cotovelo (48) ou saltos (79), totalizando 26 avaliações no 

grupo LASERterapia e 17 no grupo placebo. No geral, não foi encontrada diferença entre 

os grupos (SMD = 0,38; 95% CI = -0,25, 1,02; P = 0,23; Fig. 10).  

 

Fig. 10. Forest plot da comparação de LASERterapia pré-exercício vs placebo. Desfecho: função muscular (força muscular). 

Um RCT investigou o efeito da LASERterapia pós-exercício na força muscular. 

Felismino et al. (75) aplicaram LASER de espectro infravermelho (808 nm, 357,14 J) em 

bíceps bilateralmente após o exercício isotônico de flexores de cotovelo. Os 

participantes foram avaliados quanto à contração concêntrica máxima de flexores de 

cotovelo em percentual do valor basal imediatamente, 24, 48 e 72 horas após o 

exercício, totalizando 11 avaliações por grupo em cada tempo avaliado. Não foi 

encontrada diferença entre os grupos. 

5.2. RESULTADOS ACERCA DA CAPACIDADE DE EXERCÍCIO 

5.2.1. RESULTADO DA BUSCA 

A busca eletrônica retornou 392 títulos: 55 da CENTRAL, 38 da EMBASE, 

51 da MEDLINE, 111 da PEDro, 48 da SciELO e 89 da LILACS. Dois títulos adicionais 

foram incluídos através da busca manual. Após a remoção das duplicatas restaram 

237 títulos, dos quais 216 foram excluídos com base no título ou resumo. Todos os 

21 textos completos foram avaliados e cinco estudos foram excluídos por não atenderem 

aos critérios da revisão (65, 79, 82-84).  
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Fig. 11: Diagrama de fluxo da revisão sistemática intitulada “Effect of 
low-level phototherapy on exercise capacity: a systematic review and 
meta-analysis”. 

5.2.2. ESTUDOS INCLUÍDOS 

Foram incluídos 16 estudos, totalizando 297 participantes (246 homens 

[83%]). As amostras foram compostas por oito a 38 participantes com idades de 15 a 

70 anos. Quinze estudos foram realizados no Brasil (45-48, 64, 66-70, 73, 74, 77, 78, 85) 

e um foi realizado nos Estados Unidos da América (86). Mais detalhes a respeito dos 

estudos incluídos nesta revisão sistemática podem ser observados na Tabela 3. 
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Estudo Participantes Intervenção Exercício Desenho Variáveis Resultados 
Almeida 2012 (48) 
 

10 M não atleta 
hígido  
(19-27 anos) 

LASER pré-exercício @ 660 nm (grupo 1) ou 830 
nm (grupo 2), 50 mW/diodo, 1 diodo, 4 pontos, 
100 s/ponto, contínuo. Spot: 0,0028 cm²/diodo. 
Energia: 20 J, 1,785 J/cm². Biceps não dominante 

Bíceps: um minuto de MVIC @ 90º RCT Pico de força (kgf) Favorece LASER 

Alves 2014 (85) 9 M, 9 F não 
atleta hígido 
(18-30 anos) 

LASER pré-exercício @ 850 nm, 100 mW/diodo, 7 
diodos, 4 pontos/membro, 20 s/ponto, contínuo. 
Spot: 0,05 cm²/diodo. Energia: 56 J/membro, 40 
J/cm². Quadríceps bilateral. 

Bicicleta incremental @ 70 rpm, 
25/50 W durante 3 min. + 15/25 W 
por minuto (mulheres/homens) 

Estudo 
cruzado 

Lactato (mmol/L) 
Tempo à exaustão 

ns 
ns 

Baroni 2010a (45) 36 M não atleta 
hígido 
(19-35 anos) 

LASER pré-exercício @ 810 nm, 200 mW/diodo, 5 
diodos, 6 pontos, 30 s/ponto, frequência N/A. 
Spot: 0,029 cm²/diodo. Energia: 180 J, 206,89 
J/cm². Quadríceps dominante. 

15 contrações isocinéticas 
excêntricas de quadríceps @ 60º/s 
e 60º de amplitude 

RCT LDH (U/L) 
Pico de torque (Nm) 

Favorece LASER @ 48 h 
Favorece LASER 

Baroni 2010b (64) 17 M não atleta 
hígido 
(18-35 anos) 

LED pré-exercício @ 660/850 nm, 10/30 
mW/diodo, 34+35 LEDs, 3 pontos, 30 s/ponto, 
contínuo. Spot 0,2 cm²/diodo. Energia: 125,1 J, 
1,5/4,5 J/cm². Quadríceps dominante. 

30 contrações isocinéticas de 
quadríceps @180º/s e 90º of 
amplitude 

Estudo 
cruzado 

Potência média (W)  
Pico de torque (Nm) 

ns 
Favorece LED 

De Marchi 2012 
(73) 

22 M não atleta 
hígido 
(20-25 anos) 

LASER pré-exercício @ 810 nm, 200 mW/diodo, 5 
diodos, 12 pontos/membro, 30 s/ponto, contínuo. 
Spot: 0,0364 cm²/diodo. Energia: 360 J/membro, 
164,835 J/cm²*. Quadríceps bilateral. 

Esteira @ 1% inclinação e 3 km/h 
for 3 min. + 1 km/h a cada minuto 
até 16 km/h 

Estudo 
cruzado 

LDH (U/L) 
Tempo à exaustão (s) 
 

Favorece LASER 
Favorece LASER 

Dos Reis 2014 (74) 27 M futebol 
(15-30 anos) 

LASER pré (grupo 1) ou LASER pós-exercício (grupo 
2) @ 830 nm, 60 mW/diodo, 6 diodos, 7 
pontos/membro, 10 s/ponto, contínuo. Spot: 
0,0028 cm²/diodo. Energia: 25,2 J/membro, 214,28 
J/cm². Quadríceps bilateral. 

Contrações isotônicas de 
quadríceps @ 75% MVCC à 
exaustão 

RCT Lactato (mmol/L) 
 
Repetições (n) 
Tempo à exaustão (s)  

Favorece LASER pós exercício vs 
placebo@ 10 and 15 min. 
ns 
ns 

Higashi 2013 (70) 20 M não atleta 
hígido 
(18-25 anos) 

LASER pré-exercício @ 808 nm, 100 mW/diodo, 1 
diodo, 8 pontos, 70 s/ponto, contínuo. Spot: 
0,0028 cm²/diodo. Energia: 56 J, 2,500 J/cm². 
Bíceps dominante. 

Contrações isotônicas de bíceps @ 
75% MVCC durante um minuto 

Estudo 
cruzado 

Lactato (mmol/L) 
Repetições (n) 

ns 
ns 

Larkin-Kaiser 2015 
(86) 

21 M, 17 F não 
atleta hígido 
(20±0,2 anos) 

LASER pré-exercício @ 800/900 nm, n/a 
mW/diodo, número de diodos n/a, 15 pontos, 3-4 
s/ponto, pulsado. Spot: n/a. Energia: 360 J, n/a 
J/cm². Bíceps dominante. 

3x20 contrações isocinéticas 
concêntricas (45º/s) e excêntricas 
(60º/s) de bíceps 

Estudo 
cruzado 

Pico de torque (Nm) ns 

Leal Jr 2008 (66) 12 M não atleta 
hígido 
(18-35 anos) 

LASER pré-exercício @ 655 nm, 50 mW/diodo, 1 
diodo, 4 pontos, 100 s/ponto, contínuo. Spot: 0,01 
cm²/diodo*. Energia: 20 J, 500 J/cm². Biceps não 
dominante. 

Contrações isotônicas de bíceps @ 
75% MVCC durante um minuto 

RCT Lactato (mmol/L) 
Repetições (n) 
Tempo à exaustão (s) 

ns 
Favorece LASER 
Favorece LASER 
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Leal Jr 2009a (77) 8 M vôlei 
(17-20 anos) 

LASER pré-exercício (grupo 1) @ 810 nm, 200 
mW/diodo, 1 diodo, 2 pontos/membro, 30 
s/ponto, contínuo. Spot: 0,0364 cm²/diodo. 
Energia: 12 J/membro, 164,84 J/cm². LED pré-
exercício (grupo 2) @ 660/850 nm, 10/30 
mW/diodo, 34+35 LEDs, 2 pontos/membro, 30 
s/ponto, contínuo. Spot 0,2 cm²/diodo. Energia: 
83,4 J/membro, 1,5/4,5 J/cm². Quadríceps 
dominante. Quadríceps bilateral. 

Wingate Estudo 
cruzado 

Lactato (mmol/L) 
Potência media (W/kg) 
Pico de potência (W/kg) 

ns 
ns 
ns 

Leal Jr 2009b (46) 9 M vôlei  
(18-36 anos) + 
11 M futebol 
(15-18 anos) 

LASER pré-exercício @ 830 nm, 100 mW/diodo, 1 
diodo, 5 pontos/membro, 40/30 s/ponto, 
contínuo. Spot 0,0028 cm²/diodo. Energia: 20/15 
J/membro, 1,428,57/1,071,43 J/cm². Quadríceps 
bilateral. 

Wingate Estudo 
cruzado 

Lactato (mmol/L) Favorece LASER @ 15 min 

Leal Jr 2009c (47) 10 M vôlei 
(18-36 anos) 

LED pré-exercício @ 660/850 nm, 10/30 
mW/diodo, 34+35 LEDs, 1 ponto, 30 s/ponto, 
contínuo. Spot 0,2 cm²/diodo. Energia: 41,7 J, 
1,5/4,5 J/cm². Biceps não dominante. 

Contrações isotônicas de bíceps @ 
75% MVCC à exaustão 

Estudo 
cruzado 

Lactato (mmol/L) 
Repetições (n) 
Tempo à exaustão (s) 

Favorece LED 
Favorece LED 
Favorece LED 

Leal Jr 2009d (67) 10 M vôlei 
(18-36 anos) 

LASER pré-exercício @ 830 nm, 100 mW/diodo, 1 
diodo, 4 pontos, 50 s/ponto, contínuo. Spot 0,0028 
cm²/diodo. Energia: 20 J, 1,785 J/cm². Unilateral 
biceps (not specified). 

Contrações isotônicas de bíceps @ 
75% MVCC à exaustão 

Estudo 
cruzado 

Lactato (mmol/L) 
Repetições (n) 
Tempo à exaustão (s) 

ns 
Favorece LASER 
ns 

Leal Jr 2010 (78) 9 M vôlei 
(18-20 anos) 

LASER pré-exercício @ 810 nm, 200 mW/diodo, 5 
diodos, 2 pontos, 30 s/ponto, contínuo. Spot 
0,0364 cm²/diodo. Energia: 60 J, 164,84 J/cm². 
Biceps não dominante. 

Contrações isotônicas de bíceps @ 
75% MVCC à exaustão 

Estudo 
cruzado 

Lactato (mmol/L) 
Repetições (n) 
Tempo à exaustão (s) 

Favorece LASER @ 5 min 
Favorece LASER 
Favorece LASER 

Miranda 2014 (68) 7 M, 3 F DPOC 
(60 ± 8 anos) 

LED pré-exercício @ 660/850 nm, 10/30 
mW/diodo, 34+35 LEDs, 3 pontos, 30 s/ponto, 
contínuo. Spot 0,2 cm²/diodo. Energia: 125,1 J, 
1,5/4,5 J/cm². Quadríceps dominante. 

Contração isométrica de 
quadríceps @ 80% MVIC à exaustão 

RCT Tempo à exaustão (s) Favorece LED 

Toma 2013 (69) 24 F não atleta 
hígido 
(60-70 anos) 

LASER pré-exercício @ 808 nm, 100 mW/diodo, 1 
diodo, 8 pontos, 70 s/ponto, contínuo. Spot 
0,00785 cm²/diodo. Energia: 56 J, 892 J/cm². 
Quadríceps dominante. 

Contrações isotônicas de 
quadríceps @ 75% MVCC durante 
um minuto 

Estudo 
cruzado 

Repetições (n) Favorece LASER 

Tabela 3: Características dos estudos incluídos na revisão sistemática intitulada “Effect of low-level phototherapy on exercise capacity: a systematic review and meta-analysis”.. M: Masculino. F: Feminino. 
DPOC: Doença pulmonar obstrutiva crônica. LED: diodo emissor de luz (light-emitting diode). LASER: amplificação de luz pela emissão estimulada de radiação (light amplification by stimulated emission of radiation). 
MVIC: Contração isométrica voluntária máxima. MVCC: Contração concêntrica voluntária máxima. RCT: ensaio controlado aleatório (randomized controlled trial). U/L: Unidade por litro. n: Contagem. ns: 
estatisticamente não significativo. *Dado corrigido pelos autores da revisão sistemática. 
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5.2.3. RISCO DE VIÉS DOS ESTUDOS INCLUÍDOS 

Dois estudos apresentaram alto risco de viés em dois dos sete domínios 

avaliados (68, 73). As pesquisas foram mantidas por não alterarem o resultado global 

das metanálises. Sob nossa avaliação, 15 dos 16 estudos (45-48, 64-70, 73, 74, 77, 78, 

82-84, 86) apresentaram alto risco de viés para o domínio “sigilo de alocação”, mesmo 

aquelas que afirmavam ter mantido o sigilo da alocação. A pesquisa que não apresentou 

alto risco de viés para sigilo de alocação teve este domínio classificado como risco 

incerto de viés (85). 

5.2.4. PROTOCOLO DE EXERCÍCIOS 

O protocolo de exercício variou entre contrações excêntricas, isocinéticas ou 

isométricas de quadríceps (n=5) (45, 64, 68, 69, 74), bicicleta estacionária (n=3) (46, 77, 

85), esteira (n=1) (73), exercícios isotônicos, isométricos ou isocinéticos de flexores de 

cotovelo (n=7) (47, 48, 66, 67, 70, 78, 86). 

5.2.5. PROTOCOLO DE TRATAMENTO 

Treze estudos aplicaram LASERterapia (45-48, 66, 69, 70, 73, 74, 77, 78, 85, 

86) e quatro aplicaram LEDterapia (64, 67, 68, 77). Dois estudos aplicaram somente o 

espectro vermelho, um a 660 nm (48) e outro a 655 nm (66), 10 estudos investigaram 

apenas o espectro infravermelho (45, 46, 67, 69, 70, 73, 74, 78, 85, 86), três investigaram 

apenas a combinação dos espectros vermelho e infravermelho (47, 64, 68) e um estudo 

aplicou o espectro infravermelho a um grupo e uma combinação dos dois espectros da 

luz ao outro grupo (47). Com relação à frequência de emissão, 14 estudos investigaram a 

emissão contínua (46-48, 64, 66, 68-70, 73, 74, 77, 78, 85), um investigou a emissão 

pulsada (86) e um não especificou a frequência de emissão da luz (45). 

Um estudo submeteu um grupo à LASERterapia e outro à LEDterapia (77). 

Dos Reis et al. (74) submeteram um grupo ao tratamento com LASERterapia antes e 

outro após o exercício.  
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A.  

B.  

Fig. 12: A - Gráfico do risco de viés, B – Sumário dos riscos de viés da revisão sistemática intitulada “Effect of low-level phototherapy on 
exercise capacity: a systematic review and meta-analysis”. 
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5.2.6. DESFECHOS 

 Capacidade de exercício: número de repetições 5.2.6.1.

Um estudo cruzado investigou o efeito da LEDterapia pré-exercício no 

número de contrações isotônicas de flexores de cotovelo até a exaustão (47). Leal Junior 

et al. (47) utilizaram um equipamento com 34 LEDs de espectro vermelho e 35 de 

espectro infravermelho (660 nm e 850 nm, 41,7 J) para irradiar o bíceps não dominante. 

Os participantes foram submetidos ao exercício imediatamente após o tratamento, 

totalizando 10 avaliações em cada grupo. O número de repetições foi maior no grupo 

LEDterapia. 

Dois RCT (66, 74) e quatro estudos cruzados (67, 69, 70, 78) investigaram o 

efeito da LASERterapia pré-exercício no número de repetições. O protocolo de exercício 

variou entre exercício isotônico de flexores de cotovelo durante 60 s (66, 70), exercício 

isotônico de flexores de cotovelo até a exaustão (67, 78), exercício concêntrico de 

extensores de joelho em 60 s (69) e exercício isotônico de quadríceps até a exaustão 

(74). Os pesquisadores aplicaram LASER de espectro infravermelho de 808 nm a 830 

nm (67, 69, 70, 74, 78) ou LASER de espectro vermelho de 655 nm (66) em quadríceps 

bilateralmente (74), quadríceps dominante (69), bíceps dominante (70), bíceps não 

dominante (66, 78) ou bíceps sem especificação de lateralidade (67) com energia total 

variando de 20 J a 60 J (bíceps) e 25,5 J a 56 J (em cada quadríceps). Os participantes 

foram submetidos ao exercício imediatamente após o tratamento, totalizando 75 

avaliações em cada grupo. No geral, o número de repetições foi maior no grupo 

LASERterapia (MD = 3,52 repetições; 95% CI = 1,24 repetição, 5,80 repetições; 

P = 0,002; Fig. 13). 
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Fig. 13 . Forest plot da comparação LASERterapia pré-exercício vs placebo. Desfecho: capacidade de exercício (número de repetições 
[contagem]). 

 Capacidade de exercício: tempo até a exaustão 5.2.6.2.

Um RCT (68) e um estudo cruzado (47) investigaram o efeito da LEDterapia 

no tempo até a exaustão durante o exercício em segundos. Os pesquisadores de ambos 

os estudos utilizaram um equipamento com 34 LEDs de espectro vermelho e 35 de 

espectro infravermelho (660 nm e 850 nm) com energia total de 41,7 J em bíceps não 

dominante (47) ou 125,1 J em quadríceps dominante (68). Os participantes foram 

submetidos ao exercício isotônico de bíceps (47) ou isométrico de extensores de joelho 

(68) até a exaustão imediatamente após o tratamento, totalizando 20 avaliações em cada 

grupo. No geral, não foi encontrada diferença entre os grupos (MD = 14,73 s; 

95% CI = -2,93 s, 32,40 s; P = 0,10; Fig. 14). 

 

Fig. 14 . Forest plot da comparação LEDterapia pré-exercício vs placebo. Desfecho: capacidade de exercício (tempo até a exaustão [s]). 

Dois RCTs (66, 74) e quatro estudos cruzados (67, 73, 78, 85) investigaram o 

efeito da LASERterapia pré-exercício no tempo até a exaustão durante o exercício em 

segundos. Os pesquisadores utilizaram LASER de espectro infravermelho de 810 nm a 

850 nm (67, 73, 74, 78, 85) ou LASER de espectro vermelho de 655 nm (66) em bíceps 
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bilateralmente (74), bíceps não dominante (66, 78), bíceps sem lateralidade especificada 

(67) ou quadríceps bilateralmente (73, 85). A energia total variou de 20 J a 60 (em cada 

bíceps) e 25,2 J a 360 J (em cada quadríceps). O protocolo de exercício variou entre 

esteira (73), bicicleta (85) e exercício isotônico de extensores de joelho (74) ou de 

flexores de cotovelo (66, 67, 78). Os participantes foram submetidos ao exercício 

imediatamente após o tratamento, totalizando 74 avaliações em cada grupo. No geral, o 

tempo até a exaustão foi maior no grupo LASERterapia (MD = 3,23 s; 95% CI = 0,24 s, 

6,22 s; P = 0,03; Fig. 15).  

 

Fig. 15 . Forest plot da comparação LASERterapia pré-exercício vs placebo. Desfecho: capacidade de exercício (tempo até a exaustão [s]). 

 Capacidade de exercício: lactato 5.2.6.3.

Dois estudos cruzados investigaram o efeito da LEDterapia pré-exercício na 

concentração de lactato em mmol/L (47, 77). Os pesquisadores de ambos os estudos 

utilizaram um equipamento com 34 LEDs de espectro vermelho e 35 de espectro 

infravermelho (660 nm e 850 nm) para irradiar o bíceps não dominante (47) ou 

quadríceps bilateralmente (77) com energia total de 83,4 J. As amostras de sangue foram 

coletadas três minutos após o exercício, totalizando 18 avaliações em cada grupo. No 

geral, não foi encontrada diferença entre os grupos (MD = -1,26 mmol/L; 

95% CI = -4,87 mmol/L, 2,35 mmol/L; P = 0,06; Fig. 16).  

Leal Junior et al. (77) também realizou coletas de sangue 10 e 15 minutos 

após o exercício, totalizando oito avaliações por grupo em cada tempo avaliado. Não foi 

encontrada diferença entre os grupos. 
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Fig. 16 . Forest plot da comparação LEDterapia pré-exercício vs placebo. Desfecho: capacidade de exercício (concentração sanguínea de 
lactato [mmol/L]). 

Dois RCTs (66, 74) e seis estudos cruzados (46, 67, 70, 77, 78, 85) 

investigaram o efeito da LASERterapia pré-exercício na concentração sanguínea de 

lactato. Os pesquisadores aplicaram LASER de espectro infravermelho de 808 nm a 850 

nm (46, 67, 70, 74, 77, 78, 85) ou de espectro vermelho de 655 nm (66) em bíceps 

dominante (70), bíceps não dominante (66), bíceps sem lateralidade especificada (78) 

ou quadríceps bilateralmente (46, 74, 77, 85), com energia total variando de 20 J a 60 J 

(bíceps) ou 15 J a 83,4 J (em cada quadríceps). O protocolo de exercício variou entre 

teste de Wingate (46, 77), bicicleta estacionária (85), exercício isotônico de flexores de 

cotovelo até a exaustão (67, 78), exercício isotônico de flexores de cotovelo em 60 s (66, 

70) e exercício isotônico de extensores de joelho até a exaustão (74). As coletas de 

sangue foram agrupadas entre as que ocorreram até o quinto (]0-5] minutos) (46, 66, 

67, 70, 74, 77, 78, 85), décimo (]5-10] minutos) (46, 70, 74, 77, 78) ou décimo quinto 

minutos (]10-15] minutos) (46, 74, 77, 78) após o exercício, totalizando 196 avaliações 

em cada grupo. No geral, a concentração sanguínea de lactato foi menor no grupo 

LASERterapia (MD = -0,41 mmol/L; 95% CI = -0,64 mmol/L, -0,17 mmol/L; P = 0,0007; 

Fig. 17). 

Leal Junior et al. (78) também realizou coleta sanguínea 20 minutos após o 

exercício, totalizando nove avaliações em cada grupo. Não foi encontrada diferença 

entre os grupos. 
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Fig. 17 . Forest plot da comparação LASERterapia pré-exercício vs placebo. Desfecho: capacidade de exercício (concentração sanguínea 
de lactato [mmol/L]). 

 Capacidade de exercício: atividade da LDH  5.2.6.4.

Nenhum estudo investigou o efeito da LEDterapia pré-exercício na atividade 

da LDH. 

Um RCT (45) e um estudo cruzado (73) investigaram o efeito da 

LASERterapia pré-exercício na atividade da LDH. Os pesquisadores de ambas as 

pesquisas aplicaram LASER de espectro infravermelho de 810 nm (45, 73) e irradiaram 

uma energia total de 180 J no quadríceps dominante (45) ou de 360 J em cada 

quadríceps (73). As coletas foram realizadas imediatamente (73), 24 (45) e 48 horas 

(45) após 15 contrações excêntricas máximas de extensores de joelho (45) ou esteira até 

a exaustão (73). Baroni et al. (45) analisaram 22 amostras sanguíneas de cada grupo e 

De Marchi et al. (73) analisaram 18 amostras sanguíneas de cada grupo; a atividade da 

LDH foi menor no grupo LASERterapia apenas imediatamente após o exercício.  
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 Desempenho muscular: pico de torque 5.2.6.5.

Um estudo cruzado investigou o efeito da LEDterapia no pico de torque (64). 

Baroni et al. (64) utilizaram um equipamento com 34 LEDs de espectro vermelho e 

35 de espectro infravermelho (660 nm e 850 nm) para irradiar o quadríceps dominante 

com energia total de 125,1 J. Os participantes foram submetidos a 30 contrações 

isocinéticas de extensores de joelho imediatamente após o tratamento e o pico de torque 

foi quantificado durante uma contração isométrica de extensores de joelho com duração 

de cinco segundos realizada ao término do protocolo de exercício. O pico de torque foi 

maior no grupo LEDterapia. 

Um RCT (45) e um estudo cruzado (86) investigaram o efeito da 

LASERterapia pré-exercício no pico de torque. Baroni et al. (45) aplicaram cinco LASERs 

de espectro infravermelho (810 nm) e Larkin-Kaiser et al. (86) aplicaram uma 

combinação de LASER no espectro vermelho e infravermelho (800 nm e 900 nm) 

imediatamente antes do protocolo de exercício. Foi irradiada uma energia total de 180 J 

ao bíceps dominante (45) ou 360 J ao quadríceps dominante (86). Os participantes 

foram avaliados durante 15 contrações excêntricas máximas de quadríceps (45) ou 

contração isométrica máxima de bíceps (86) imediatamente e 48 horas após o protocolo 

de exercício, totalizando 112 avaliações em cada grupo. No geral, não foi encontrada 

diferença no pico de torque entre os grupos (MD = 10,95 Nm; 95% CI = -0,68 Nm, 

22,58 Nm; P = 0,06; Fig. 18). 

Baroni et al. (45) também avaliaram os voluntários 24 horas após o exercício, 

totalizando 18 avaliações em cada grupo. O pico de torque foi maior no grupo 

LASERterapia. 
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Fig. 18. Forest plot da comparação LASERterapia pré-exercício vs placebo. Desfecho: desempenho muscular (pico de torque [Nm]). 

 Desempenho muscular: potência muscular 5.2.6.6.

Dois estudos cruzados investigaram o efeito da LEDterapia pré-exercício na 

potência muscular média em Watts (W) (64) ou Watts por quilograma (W/kg) (77). Os 

pesquisadores utilizaram um equipamento com 34 LEDs de espectro vermelho e 35 de 

espectro infravermelho (660 nm e 850 nm) para irradiar o quadríceps dos participantes 

bilateralmente com uma energia total de 83,4 J (77) ou 125,1 J (64). Os participantes 

foram avaliados em um protocolo de 30 contrações isocinéticas de extensores de joelho 

(64) ou teste de Wingate (77) imediatamente após o tratamento, totalizando 20 

avaliações em cada grupo. No geral, não houve diferença entre os grupos (SMD = 0,13; 

95% CI = -0,42, 0,69; P = 0,64; Fig. 19).  

Leal Junior et al. (77) também investigaram o efeito da LEDterapia e da 

LASERterapia pré-exercício no pico de potência imediatamente após o tratamento, 

totalizando oito avaliações em cada grupo. Não foi encontrada diferença entre os grupos. 

 

Fig. 19. Forest plot da comparação LEDterapia pré-exercício vs placebo. Desfecho: desempenho muscular (potência média). 
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 Desempenho muscular: força 5.2.6.7.

Um RCT investigou o efeito da LASERterapia pré-exercício na força muscular 

(48). Almeida et al. (48) aplicaram LASER de espectro vermelho a um grupo e 

infravermelho a outro grupo (660 nm ou 830 nm, 20 J) em bíceps não dominante e 

avaliaram a força muscular (N) durante a contração isométrica máxima de flexores de 

cotovelo. Os participantes foram avaliados imediatamente após a contração isométrica 

de flexores de cotovelo, totalizando cinco avaliações em cada grupo. O pico de força foi 

maior em ambos os grupos LASERterapia em comparação ao grupo placebo. 

6. DISCUSSÃO 

Esta revisão sistemática surgiu da necessidade de dirimir as discordâncias 

apresentadas por estudos clínicos que investigaram os efeitos da fototerapia de baixa 

intensidade nos efeitos deletérios do exercício intenso e na capacidade de exercício, 

além de nortear a prática clínica e pesquisas futuras neste campo do conhecimento.  

Referente à proteção muscular, foram realizadas três metanálises: a 

LASERterapia preveniu a lesão muscular (atividade da CK), o que não foi observado com 

a LEDterapia; no entanto, a  LASERterapia não evitou a piora da função muscular (força 

muscular). Em relação à recuperação muscular, foram realizadas cinco metanálises: a 

LEDterapia reduziu a dor muscular, mas não apresentou efeito na função muscular 

(amplitude de movimento); a LASERterapia não reduziu a dor, não controlou a lesão 

muscular (atividade da CK) e não alterou a função muscular (amplitude de movimento). 

Referente à capacidade de exercício, foram realizadas sete metanálises: a LASERterapia 

demonstrou efeito benéfico na capacidade de exercício (número de repetições, tempo 

até a fadiga e concentração de lactato), mas não no desempenho muscular (torque), 

enquanto a LEDterapia apresentou falta de efeito na capacidade de exercício (tempo até 

a exaustão e concentração de lactato) e no desempenho muscular (potência muscular). 

Foram realizadas 15 metanálises, das quais cinco apontaram benefício em 

favor da fototerapia e 10 não apontaram diferença entre a fototerapia e o tratamento 

placebo. É relevante observar que todas as metanálises que apontaram falta de efeito da 

fototerapia foram realizadas com apenas dois estudos. É provável que o pequeno 
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número de estudos nestas metanálises e a heterogeneidade tenham favorecido a falta de 

efeito encontrada. Por exemplo, ambas as pesquisas que avaliaram o efeito da 

LEDterapia no tempo até a exaustão apontaram benefício em favor da fototerapia; no 

entanto, este efeito não foi encontrado na metanálise devido à heterogeneidade 

(I² = 89%). Ao menos parte da heterogeneidade encontrada nos resultados pode ser 

explicada pela diferença nas características das amostras estudadas, nos protocolos de 

exercício e até mesmo pela diferença no protocolo de tratamento. Embora uma das 

estratégias para manejar a heterogeneidade seja a avaliação por subgrupos, esta 

estratégia não se mostrou viável devido ao pequeno número de estudos incluídos em 

cada metanálise, mas deverá ser novamente avaliada em futuras revisões sistemáticas 

com metanálise neste tema.  

A LEDterapia reduziu a dor causada pelo exercício, enquanto a LASERterapia 

falhou em controlar a dor. Ambos os resultados devem ser vistos com cautela, uma vez 

que a redução da dor encontrada (2,04 mm) na VAS está abaixo dos 10 mm 

considerados clinicamente significativos (87, 88), Por outro lado, tanto a redução 

clinicamente irrelevante encontrada, quanto a falta de efeito da LASERterapia podem ser 

devidas aos baixos valores de dor encontrados na VAS; Douris et al. (56), por exemplo, 

não obtiveram valor maior que 4,7 mm ainda que submetendo os participantes a 

protocolo de exercício à exaustão. Considerando que todas as pesquisas incluídas em 

nossa revisão sistemática avaliaram a dor ao repouso, torna-se relevante que sejam 

utilizadas outras formas de avaliação da dor, como a dolorimetria (limiar de dor à 

pressão) (89) ou, na falta de equipamento adequado, a VAS durante a realização de 

movimento ativo-livre ou resistido. 

A LASERterapia aplicada antes do exercício reduziu a atividade da CK, 

indicando proteção muscular à lesão (90), porém tanto a LASERterapia após o exercício 

quanto a LEDterapia antes do exercício não encontraram diferença entre a fototerapia e 

o tratamento placebo. Deve-se observar que só foi possível realizar metanálises para as 

avaliações realizadas logo após o exercício, quando a atividade da CK ainda está próxima 

aos valores basais (91). Uma vez que os valores da atividade da CK imediatamente após 

o exercício estão próximos aos valores basais, qualquer tentativa de avaliar o efeito de 

um tratamento na lesão muscular quantificada pela atividade da CK deve ser realizada 

 
 



50 
 

em tempos posteriores, preferencialmente 24 e 48 horas após a agressão, quando se 

observa o pico de atividade desta enzima (91). 

Tanto a LASERterapia quanto a LEDterapia após o exercício não 

apresentaram efeito na ROM. Em realidade, Borges et al. (72) demonstraram maior ROM 

de cotovelo ativa 48 e 72 horas após a LEDterapia, mas Douris et al. (56) não 

encontraram diferença ao avaliar o ângulo de repouso do cotovelo. Acreditamos ser 

interessante investigar a funcionalidade percebida utilizando-se instrumentos 

validados.  

A LASERterapia antes do exercício não alterou a força muscular avaliada 

imediatamente após o exercício. De fato, Almeida et al. (48) encontraram maiores 

valores de força muscular após a LASERterapia, mas Maciel et al. (79) não encontraram 

diferença entre os grupos. Similarmente, a LEDterapia antes do exercício não promoveu 

alteração no pico de torque. Considerando que tanto a força quanto o pico de torque 

estão associadas a um evento abreviado de contração muscular, é pertinente observar os 

achados de Ferraresi et al. (92), cuja pesquisa com roedores apontou que a concentração 

de ATP muscular aumenta após três horas da LEDterapia, com pico após seis horas da 

LEDterapia, mas não apresenta alteração na concentração de ATP muscular cinco 

minutos após a fototerapia. Além disso, a capacidade de gerar força depende de 

mecanismos neurais, biomecânicos e de características miofibrilares, os quais 

necessitam de treinamento crônico para serem modificados (93). Portanto, sugerimos 

que para avaliar os efeito da fototerapia na força muscular, observem-se o tempo entre o 

tratamento e avaliação ou englobar um período de treinamento. 

A LASERterapia antes do exercício aumentou a capacidade de exercício 

avaliada pelo número de repetições, tempo até a exaustão e concentração de lactato. 

Estes achados podem ser explicados devido ao fato da fototerapia acelerar a captação de 

ADP e Pi e reduzir a acidez do citosol, elementos estes relacionados à fadiga em 

exercícios de alta intensidade e pequena duração (14, 17). A LEDterapia antes do 

exercício, por outro lado, não apresentou efeito no tempo até a exaustão e concentração 

de lactato. Deve-se observar que o tempo até a exaustão deveria ser avaliado apenas 

durante exercícios isométricos, isocinéticos e os diferentes protocolos máximos de teste 

cardiopulmonares, pois uma maior capacidade de exercício pode acelerar a execução do 

trabalho e reduzir o tempo de exercício até a fadiga, como observado em uma das 
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pesquisas incluídas em nossa revisão sistemática (67); infelizmente, em nossa pesquisa, 

cinco dos oito estudos avaliaram o tempo de exaustão durante exercícios isotônicos (47, 

66, 67, 74, 78). Para analisar a concentração do lactato, nós agrupamos os tempos de 

coleta em três categorias distintas (]0-5] minutos, ]5-10] minutos e ]10-15] minutos). 

Embora a concentração de lactato após o exercício intenso apresente elevação mais 

acentuada a partir de três minutos após o exercício, com pico entre oito e 10 minutos 

(94), houve mais estudos que analisaram a concentração de lactato até o quinto minuto 

após o exercício (n=10) (46, 47, 66, 67, 70, 74, 77, 78, 85), sendo que três pesquisas 

analisaram a concentração de lactato imediatamente após o exercício (70, 74, 85) e seis 

a analisaram três minutos após o exercício (46, 47, 66, 67, 70, 77). 

A LEDterapia antes do exercício não promoveu alteração na potência 

produzida durante o exercício. Considerando que as pesquisas incluídas na metanálise 

utilizaram protocolo de exercício com duração de 30 s (64) ou 60 s (77), o metabolismo 

energético predominante foi o anaeróbico aláctico. Conforme mencionado 

anteriormente, a fototerapia produz aumento significativo da concentração de ATP no 

músculo esquelético após três horas do tratamento, com pico após seis horas do 

tratamento (92). Assim, acreditamos que o efeito da fototerapia na potência muscular 

tenha sido investigado no momento inadequado. 

Ao nosso conhecimento, as revisões sistemáticas integrantes desta pesquisa 

foram as primeiras a avaliar separadamente os efeitos da LEDterapia e da LASERterapia 

em pessoas submetidas ao exercício. Esta opção metodológica foi devida ao fato de que 

embora a LEDterapia e a LASERterapia compartilhem princípios de fotobiomodulação, 

há pesquisas que mostraram efeitos distintos essas duas opções terapêuticas (77, 95). 

Ainda, acreditamos que nossa primeira revisão sistemática tenha sido pioneira em 

investigar separadamente os efeitos da fototerapia aplicada antes e após o exercício, 

sendo isto devido ao fato do objetivo de nossa pesquisa incluir a investigação acerca do 

efeito da fototerapia na proteção muscular (aplicação pré-agressão) e a recuperação 

muscular (aplicação pós-agressão). Outra distinção com relação às revisões sistemáticas 

publicadas previamente (96, 97) é o fato de termos incluído apenas pesquisas que 

investigaram o efeito da fototerapia em membros superiores ou inferiores, uma vez que 

estes segmentos corporais estão mais frequentemente envolvidos na prática de 

exercício físico. 

 
 



52 
 

6.1. PONTOS FORTES E LIMITAÇÕES 

Os pontos fortes de nossa pesquisa estão relacionados à extensiva busca 

eletrônica, a qual foi realizada sem limitação de data pregressa ou idioma. Além disso, 

embora tenha sido necessário contatar autores de sete estudos para a obtenção de 

informações não explicitadas nas respectivas publicações (56, 71, 72, 74, 75, 80, 81), 

apenas uma pesquisa foi excluída devido ao não envio das informações (71). Embora a 

publicação seletiva de estudos com resultados positivos seja um risco comum aos 

resultados das revisões, a presença de resultados negativos foi bastante comum entre os 

estudos incluídos em nossa pesquisa. Outro risco inerente às revisões é a não inclusão 

de estudos potencialmente relevantes. Nossa primeira busca retornou estudos de quatro 

décadas, desde 1974, demonstrando o risco óbvio de não incluir todos os estudos 

relevantes apesar de nossos esforços; para reduzir este risco, investigamos 

manualmente as referências dos estudos incluídos em ambas as revisões sistemáticas 

que conduzimos para esta pesquisa.  

Houve notável heterogeneidade nos parâmetros de tratamento, protocolos 

de exercícios, características da amostra e variáveis analisadas entre os estudos. Há 

diversos parâmetros a serem configurados para a fototerapia e estabelecer um 

protocolo de tratamento nos parece distante. Isto pode ter contribuído com a alta 

heterogeneidade (I²>50%) encontrada na maioria das metanálises. A diversidade de 

variáveis utilizadas pelas pesquisas dificultou o agrupamento dos estudos e fez com que 

11 das 15 metanálises fossem realizadas com apenas dois estudos.  

Durante a extração de dados a partir das publicações, foram encontradas 

inconsistências nos parâmetros de fototerapia reportados em quatro estudos (46, 66, 

73, 86). Consideramos três inconsistências como sendo de pouco valor: um estudo 

apresentou erro na digitação da área do feixe de luz (0,0006 cm [reportado] vs 0,06 cm 

[correto]), (46), um estudo inverteu os valores da área do feixe de luz e os do diâmetro 

do feixe de luz (66) e um estudo descreveu a dose de 164,85 J/cm² ao invés de 164,835 

J/cm² (73). Um estudo, no entanto, apresentou uma inconsistência que consideramos 

mais relevante ao reportar corretamente que a potência de saída de 1,5 W foi aplicada 

durante 240 s, o que totalizaria 360 J de energia (86); porém, os autores mencionaram 

que a irradiação foi aplicada durante 3-4 s por ponto em 15 pontos distintos da 

musculatura, o que totalizaria até 60 s de aplicação e, portanto, impediria que a dose 
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total de 360 J fosse atingida. De fato, esta inconsistência fez com que a pesquisa fosse 

classificada como alto risco de viés no domínio “outras fontes potenciais de viés”. 

7. CONCLUSÃO 

7.1. IMPLICAÇÕES PARA PESQUISA 

Esta pesquisa aponta para a necessidade de estudos controlados com um 

número maior de participantes, preferencialmente com cálculo do tamanho amostral. No 

intuito de aprimorar a investigação da fototerapia de baixa intensidade na proteção e 

recuperação do músculo esquelético e na capacidade de exercício, autores de estudos 

controlados futuros devem considerar: 

• Avaliar a atividade da CK 24 horas após o exercício em detrimento aos 

primeiros minutos após o exercício.  

• Avaliar a concentração de lactato cinco e 10 minutos após o exercício 

em detrimento aos imediatamente após o exercício. 

• Aplicar a fototerapia três e seis horas antes do exercício quando o 

objetivo for avaliar o efeito da fototerapia na capacidade de exercício 

(tempo até a exaustão ou número de repetições, lactato ou atividade 

da LDH) ou desempenho muscular (força, torque ou potência) com um 

protocolo de exercício predominantemente anaeróbico. 

• Avaliar a capacidade de exercício utilizando a variável tempo até a 

exaustão somente quando aplicar um protocolo de exercício 

isométrico ou cujo ritmo seja controlado.  

• Avaliar a dor utilizando-se o VAS ao repouso em associação a pelo 

menos uma das seguintes variáveis: tolerância à dor estimulada por 

pressão (Pa ou N/m²), limiar de dor à pressão (Pa ou N/m²), dor ao 

movimento (VAS). 

• Avaliar a amplitude de movimento ativa e utilizando instrumentos que 

avaliem a funcionalidade ou percepção individual de disfunção. 

• Controlar o risco de viés de seleção. 

• Explicitar os resultados em valores basais e valores pós-tratamento.  
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7.2. IMPLICAÇÕES PRÁTICAS 

Apesar de havermos incluído apenas RCTs e estudos cruzados, a 

inconsistência (I²) e imprecisão dos resultados faz com que a evidência encontrada em 

nossa pesquisa seja considerada moderada e, portanto, pode ser alterada a partir de 

estudos futuros (98).  

Encorajamos os profissionais envolvidos na reabilitação e no treinamento 

desportivo a utilizarem a fototerapia para aumentar a capacidade de exercício; não nos 

sentimos seguros para recomendar a utilização da fototerapia para proteção e 

recuperação do músculo esquelético submetido ao exercício, embora não haja indícios 

de efeitos adversos vinculados a esta conduta. Esta diferença na recomendação deve-se 

à maior consistência e número de estudos incluídos nas metanálises relativas ao efeito 

da fototerapia na capacidade de exercício. 
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