
                                                  Descrição da Eletroterapia : 

 

A Eletroterapia consiste no uso de correntes elétricas dentro da terapêutica. 
Os aparelhos de eletroterapia utilizam uma intensidade de corrente muito 
baixa, são miliamperes e microamperes.Os eletrodos são aplicados 
diretamente sobre a pele e o organismo será o condutor. Na eletroterapia 
temos que considerar parâmetros como: resistência, intensidade, voltagem 
potência e condutividade. 

Os equipamentos atuais empregam diferentes tipos de correntes, onde o 
aparelho emite a energia eletromagnética que é então conduzida através de 
cabos condutores até os eletrodos que ficam aderidos à pele do paciente. 
Outras formas incluem a utilização de agulhas ao invés de eletrodos, sendo 
este emprego mais reservado ao uso para terapia estética ou para métodos 
diagnósticos. 

Existe uma diversidade de correntes que podem ser utilizadas na eletroterapia, 
cada qual com particularidades próprias quanto às indicações e contra-
indicações. Mas todas elas tem um objetivo comum: produzir algum efeito no 
tecido a ser tratado, que é obtido através das reações físicas, biológicas e 
fisiológicas que o tecido desenvolve ao ser submetido à terapia. 

Os principais equipamentos eletroterapeuticos utilizados pela Fisioterapia são:  

1- Ultra-som 
2- Tensys 
3- Ondas Curtas – Ondas elétricas de alta frequencia que geram calor 

(diatermia) 
4- Laser – Classificado como Fototerapia 

1)- Ultra-som: ( foto do apareralho) 

È um recurso da eletroterapia utilizado na fisioterapia por produzir um 
movimento ondulatório na forma de vibração mecânica, tais tipos de vibrações 
requerem um meio para sua propagação, não se propagam no vácuo.Essas 
vibrações produzem ondas no sentido longitudinal.Classificado como 
sonidoterapia (terapia através de ondas sonoras) 

O número de ondas são produzidas pelas vibrações do cristal de PZT 
cerâmico(tetânio de piomozirconato), localizado dentro do cabeço do aparelho. 
O número de ondas que determinam a freqüencia do aparelho. Existem 
aparelhos que oferecem freqüencias de 3MHz e 1MHz. Os de 3MHz também 
podem ser utilizados na estética.  

* Propriedade Acústica do tecido: 



As ondas podem penetrar com mais facilidade em alguns tecidos, conforme 
sua constituição e densidade. Assim, regiões com muitos pêlos, muita 
queratina, como a planta dos pés dificultam a absorção. 

O tipo de cabeçote também pode influênciar a absorção do tecido. Cabeçotes 
de 1MHz são absorvidos de até 5 cm de profundidade, enquanto os de 3MHz 
são absorvidos de 1,5 á 3 cm. 

 

* Tipos de ondas terapêuticas:  

A)-Contínuo: Não possui interrupções no fluxo longitudinal das ondas. 
Normalmente são indicadas para as lesões crônicas. 

B)-Pulsátil: Possui interrupções no fluxo contínuo de ondas ultra-sonicas.As 
vibrações são interronpidas por pausas.São indicadas para lesões agudas. 

*Efeitos: 

As vibrações mecânicas produzem um aumento do metabolismo local, gerando 
aumento do fluxo sanguíneo local, melhorando a nutrição tecidual, a retirada de 
catabólitos, favorecendo a regeneração tecidual. 

O aumento do metabolismo local e a conseqüente retirada dos catabólitos 
levam a uma descompressão das terminações nervosas.  

A ação mecânica entre os tecidos produz a liberação de aderências, devido a 
separação das fibras de colágenos, remodelagem das camadas intracelular, 
absorção de excesso de íons de Ca++.  

* Passo a passo da terapia com o ultra-som: 

1)-Limpar a região a ser tratada; 

2)-Usar gel condutor ou medicamento à base de gel. O ultra-som é bloqueado 
na presença de vaselina e, óleos; 

3)-Ligar o aparelho; 

4)-Escolher a intensidade adequada para a lesão. 

5)-Manter o contato perfeito em ângulo de 90º. 

6)-Deslizar o cabeçote em movimentos circulares. 

*Efeitos deletérios: 

A)-Queimaduras: -Altas intensidades podem produzir efeitos térmicos 
exagerados;  - permanecer com o cabeçote parado durante a terapia. 



B)-Cavitação:Ocorrem por doses excessivas, que irá produzir lesões teciduais 
locais com liberação de gases e a formação de cavernas. 

C)-Hiperdosagens podem produzir fibroses teciduais. 

D)-Alterações no aparelho: falta de manutenção técnica, um acoplamento 
errado do cabeçote podem não produzir o efeito terapêutico desejado. 

 *Contra-indicações: 

1)-Ouvidos 

2)-Olhos 

3)-Ovários e Testículos 

4)-Zonas de crescimento 

5)-Útero grávido  

6)-Neoplasias 

7)-Processos infecciosos 

8)-Cicatrizes em pós-operatórios imediatos/ mediatos 

9)-Tromboses, Flebites 

10)-Áreas tratadas com radioterapia.  

*Indicações terapêuticas: 

1)-Tendinites 

2)-Mialgias 

3)-Contraturas e tensões musculares 

4)-Bloqueios articulares 

5)-Cicatrizes cirúrgicas 

6)-Formação de calo ósseo ( retardo de consolidação) U.S específico de 0,7 ou 
1,5 MHz 

* Dosimetria: 

Dependerá da lesão e do quadro da lesão se aguda ou crônica. 

O tempo pode variar de 1 a 8 minutos.  



Área: Tamanho da área Tempo: 
Área pequena  5cm2 2 minutos 
Área média  10cm2 4 minutos 
Área grande 25cm2 6 a 8 minutos 

*Cálculo da intensidade: 

Dose = área a ser tratada (cm2) x 0,1W / área do cabeçote (cm2 ) 

2)-Tens (foto do aparelho) 

Definida como estimulação elétrica transcutânea, é um recurso da eletroterapia 
utilizado pela fisioterapia para alívio da dor em processos agudos ou crônicos. 
Entretanto, devemos considerar que a dor é a conseqüência de um processo 
inflamatório, portanto a terapia com o tens deve ser associado a outros 
recursos anti-inflamatórios,ou ainda desajustes articulares, onde a mobilização 
articular (cinésioterapia) é imprescindível.  

O aparelho: 

O aparelho é composto por uma fonte de voltagem, eletrodos e cabos 
interconectores. 

Energia: 

O tens é uma corrente despolarizada. 

Os geradores da Tens recebem e modificam correntes alternadas para criação 
de sua energia primária e produção de formas típicas de ondas da Tens. 

Eletrodos: 

Existem dois tipos de eletrodos no mercado: 

1) Os siliconizado carbonados que tem uma duração média de seis meses 
e podem ser limpos com álcool a 70% 

2) E os descartáveis, que devem ser utilizados e descartados, uma vez que 
não podem ser limpos. 

O tamanho do eletrodo deve ser compatível com a área a ser tratada. 
Assim, áreas maiores devem receber eletrodos maiores, áreas menores, 
eletrodos menores.  

Para facilitar a passagem da Tens a área a ser tratada de vê estar limpa 
(sem pêlos, e oleosidade).Os eletrodos devem ser fixados de forma a 
ficarem bem aderidos a pele.  

Posicionamento dos eletrodos: 
Existem várias maneiras de se posicionar os eletrodos. O posicionamento é 
fundamental para a obtenção do êxito no tratamento. 



Dentre as maneiras mais utilizadas podemos citar: 
1)-Unilateral: Consiste na colocação de um eletrodo em um dos lados 
de uma articulação. 
2)-Bilateral: Consiste na colocação de dois eletrodos de um mesmo 
canal em um único lado das costa, do abdome, do braço, etc. 
3)-Cruzada: Consiste na utilização de 2 canais, dispondo os eletrodos 
de modo cruzado, obtendo uma elevada densidade de corrente na 
região da dor. 
4)- Proximal: Consiste na colocação dos eletrodos na parte superior 
da lesão. Esta forma de aplicação é bastante eficaz no tratamento de 
lesões medulares e nervos periféricos. 
5)- Distal: Consiste na colocação de pelo menos um eletrodo na região 
da dor para garantir que seja percebida a parestesia em toda área 
afetada pela dor. 
 
Indicações: 
Dores crônicas em geral; dores pós- operatória; dores lombares(ciatalgia), 
cervicais; bursites; 
As principais aplicações da TENS são nos tratamentos de: 
 
Contra-indicações: 
A tens não deve ser aplicada sobre: 
As regiões das carótidas; portadores de marcapasso; na região abdominal de 
mulheres grávidas; pálpebras; e em casos de dores não diagnosticadas; A 
utilização da TENS em crianças, epiléticos e idosos deve ser acompanhada por 
um Fisioterapeuta. 
 
Dosimetria: 
Existem 4 formas de utilização da Tens: 
 
TENS CONVENCIONAL 
 
É obtido através do ajuste de: 
- Largura do pulso (Width) entre 50 e 80 �segundos; 
 -Freqüência de repetição do pulso (Rate) dentro da faixa que vai de 
50 e 100 Hz; 
- Intensidade de corrente suficiente para gerar uma sensação 
agradável, sem contração muscular. 
- O tempo de aplicação pode variar de 5 minutos a 1 hora, sendo 
considerado suficiente o tempo de 20 minutos. 
 
 TENS COM PULSOS MODULADOS 
 
É obtido através do ajuste de: 
- Largura do pulso (Width) entre 100 e 180 �segundos; 
- Modulação dos pulsos (V. BURST) em 0,5Hz; 
- Freqüência de repetição do pulso (Rate) em 70 a 100 Hz; 
- Intensidade de corrente dentro do limite considerado tolerável, 
gerando contrações musculares na freqüência da corrente de 
modulação. 



- A aplicação deve ser de no minimo 20 minutos, podendo chegar a 
1hora. 
 
 TENS PARA ACUPUNTURA 
 
É obtido através do ajuste de: 
-Largura do pulso (Width) entre 150 e 300 �segundos; 
- Freqüência de repetição do pulso (Rate) em 14 Hz; 
- Intensidade de corrente dentro do limite considerado tolerável, 
gerando contrações musculares intensa. 
- A aplicação deve ser de no mínimo 30 minutos e no máximo 1 hora. 
 
TENS BREVE E INTENSA 
 
É obtido através do ajuste de: 
- Largura do pulso (Width) entre 150 e 300 �segundos; 
-Freqüência de repetição do pulso (Rate) entre 100 e 150Hz; 
- Intensidade de corrente dentro do limite considerado tolerável; 
gerando, dependendo da região de aplicação, contrações musculares 
intensas. 
- O tempo de analgesia é em torno de 15 minutos e o tempo de aplicação de 20 
minutos. 
 
“O tens não é um tratamento curativo, é um paliativo para a dor”.  
 
 
3)-Ondas Curtas: (diatermia) Foto 
 
São ondas elétricas de alta freqüência que geram calor (diatermia). 
Normalmente deve ser associado a outro recurso fisioterapêutico como, por 
exemplo, a cinesioterapia (terapia através do movimento).     
Se utilizado dentro da dosagem terapêutica, o calor profundo gerado pelo 
Ondas curtas, produz o aquecimento dos tecidos. Em resposta a esse 
aquecimento, ocorre o aumento do fluxo sanguíneo, propiciando a diminuição 
de processos inflamatórios e alívio da dor.     
O aquecimento moderado é normalmente usado em processos de doenças 
crônicas, já um aquecimento mais brando pode ser usado em processos mais 
agudos. 
Não é correto pensar que quanto maior o calor, melhor o efeito terapêutico, 
pois por gerar um calor profundo, tem risco de piorar a dor, e em casos 
extremos, pode gerar lesões teciduais e queimaduras profundas.   
 
 
 
 
 
 
INDICAÇÃO: 
 
1)-Contusões,contraturas,entorses:    



 
O efeito espasmolítico, analgésico e hiperemia bem como a estimulação de 
todo o processo metabólico intracelular e as reações fisiológicas se 
potencializam conseguindo rápidos resultados, uma grande vantagem no uso 
das ondas curtas é o efeito analgésico. 
 
2)- Anquilose fibrosa, rigidez pós-gesso e hipotrofia muscular: como nestas 
afecções entra o fator espasmódico provocado pela dor e diminuição da 
irrigação sangüínea, o uso do calor profundo é bem indicado aproveitando de 
suas ações fisiológicas já ditas anteriormente, proporcionando um maior ganho 
de mobilidade articular. 
 
3)- Artropatias inflamatórias degenerativas, que abrange a artrite, bursite, 
periartrite escápulo-umeral, espondilite, epicondilite e espondilo-artrose: 
responde bem quando utilizados em fase não aguda, certo que não se utiliza 
calor em processos inflamatórios agudos, pois, a função celular fica aumentada 
e como conseqüência o seu metabolismo também aumenta. 
 
 
4)- Mialgias, miogelose, lombalgias (de origem estática, reumática, focal e 
traumática), fibrose e torcicolo: por se trata de afecções ocasionadas por 
alterações da musculatura, caracterizada por rigidez local. Com o uso do ondas 
curtas a sintomatologia diminui em algumas as sessões. 
 
 
Contra-indicação: 
 
1)-Pacientes com Marcapasso  
2)-Pacientes com prótese metálica 
3)-Alteração da sensibilidade térmica  
4)-Mulheres grávidas  
5)-Períodos menstruais  
6)-Tecidos isquêmicos 
7)-Câncer 
8)-Trombose Venosa. 
9)-Feridas abertas 
 
Cuidados: 
 
Os aparelhos, cabos e placas das ondas curtas devem passar por manutenção 
técnica periódica. Os cabos e as placas devem ser checados e conectados no 
aparelho adequadamente. Os cabos não devem cruzar entre si, e as placas 
não devem ser colocadas sobre espículas ósseas como, por exemplo, a patela. 
O aparelho deve ser utilizado em maca de madeira para evitar curto circuito. E 
se próximo de materiais metálicos esses devem ser isolados. 
A área a ser tratada deve estar livre de cremes, óleos e, pomadas, devendo ser 
protegida com uma toalha limpa e de boa espessura. 
O paciente não deve utilizar o celular, nem dormir durante a aplicação. 
O paciente deve ser informado da sensação térmica desejada.   
 



 
4)-LASER 
 
O termo Laser significa amplificação da luz por emissão estimulada de 
radiação. 
 É um recurso da fototerapia que vem sendo utilizado pela fisioterapia, por 
produzir um efeito antiinflamatório, analgésico, estimulante celular e modulador 
do tecido do conjuntivo na regeneração e na cicatrização de diferentes tecidos.  
Existem dois tipos de LASER utilizados pela fisioterapia o Hélio-Neônio e 
Arseneto de Gálio.  
 
INDICAÇÃO: 
 
1)-Processos degenerativos e inflamatórios das lesões dos tecidos moles como 
ligamentos, tendões, e músculos.  
2)-Edemas periarticulares  
3)-Cicatrização de feridas abertas 
4)-Lesões nervosas periféricas  
  
CONTRA-INDICAÇÃO: 
 
O laser não deve ser aplicado sobre a retina , sobre neoplasias , processos 
bacterianos , sobre tecidos especializados como ovários e testículos.  
 
CUIDADOS: 
 
- O ângulo de incidência deve sempre estar localizado sobre à área de 
aplicação  
- Fisioterapeuta e paciente devem estar usando proteção ocular específica 
- Pele do paciente deve sempre estar limpa, sem cremes, óleos, ou mesmo 
secreções sebáceas.  
-Antes do uso é importante testar a caneta do LASER. 
  
DOSIMETRIA: 
  
A dose do laser é indicada pelo fisioterapeuta conforme o efeito desejado, 
podendo variar de 1 a 6 J/ cm2   . 
     

Antiinflamatório 1 a 2 J/cm2 

Analgésico 2 a 3 J/cm2 
Anti edema  3 a 4 J/cm2 
Cicatrizante 4 a 6 J/ cm2 
 
O tempo da aplicação depende da área a ser tratada: 
 
Área: Tamanho da área Tempo: 
Área pequena  5cm2 2 minutos 
Área média  10cm2 4 minutos 
Área grande 25cm2 6 a 8 minutos 



 
 
TÉCNICA DE APLICAÇÃO: 
 
Em áreas pequenas a aplicação é pontual no local da dor. 
Em áreas grandes a aplicação é em varredura, para atingir uma margem maior.   
 
 
 
 


