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ABSTRACT
Haglund's deformity, first described in 1928 by 
Patrick Haglund, is an alteration characterized 
mainly by presenting pain in the hindfoot, producing 
bursal tendon entrapment, the cause of which 
is posterosuperior exostosis of the calcaneus, 
presenting with Achilles tendinitis and retrocalcaneal 
bursitis. Although the initial treatment should 
be conservative, more than 50% of cases require 
surgical intervention for its complete correction, 
with Minimally Invasive Surgery being the most 
widely used technique today, due to its high levels 
of success and the decrease in postoperative 
complications. We describe the technique in 
connection with a clinical case.

KEY WORDS
Haglund Exostosis, Haglund Syndrome, Achilles 
Tendinopathy, Surgical Treatment, Minimally Invasive 
Surgery

RESUMO
A deformidade de Haglund, descrita pela primeira 
vez em 1928 por Patrick Haglund, é uma deformação 
caracterizada principalmente pela dor no retropé 
que produz uma alteração tendino-bursite cuja 
causa é uma anomalia da região póstero-superior 
dos calcâneos que apresenta tendinite de Aquiles 
e bursite retro-calcâneana Embora o tratamento 
inicial deve ser conservador, mais de 50% dos 
casos requerem intervenção cirúrgica para uma 
completa correção, sendo a Cirurgia Minimamente 
Invasiva é a técnica mais utilizada atualmente, 
devido à sua elevada taxa de sucesso e à redução 
de complicações pós-cirúrgicas. Descrevemos a 
técnica num caso clínico.

PALAVRAS-CHAVE
Exostose de Haglund, síndrome de Haglund, 
tendinopatia de aquiles, tratamento cirúrgico, 
cirurgia minimamente invasiva. 

Caso clínico

Abordagem cirúrgica da exostose haglund: 
um relatório de caso
Surgical approach of Haglund exostosis: a case report
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INTRODUÇÃO

A deformidade de Haglund, descrita pela primei-
ra vez em 1927 por Patrick Haglund, é uma al-
teração que se caracteriza principalmente por dor 
no retropé. Também conhecida como deformidade 
Mullholand ou em termos anglo-saxónicos "Bomb 
Pump"  1,2, esta síndrome consiste numa tríade for-
mada por uma proeminência póstero-superior do 
calcâneo, bursite retro-calcaneana e tendinopatia 
de Aquiles, que apresenta com dor de calcanhar, 
especificamente na região retrocalcaneal e às vezes 
na inserção do tendão de Aquiles3.  

Trata-se de uma condição idiopática cujos fatores 
predisponentes vão desde o uso de sapatos muito 
apertados e com contraforte rígidos, saltos altos, pés 
cavos com um arco plantar muito alto, tensão e en-
curtamento da cadeia posterior e a pressão ou carga 
do tendão de Aquiles devido à contração contínua 
dos gastrocnémios1,4

Embora seja uma doença comum, a sua etiologia 
não é bem conhecida, no entanto, certos fatores 
predisponentes, como os acima mencionados ou 
outros, como a hereditariedade, foram sugeridos 
como as causas mais frequentes1.
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De acordo com certos autores, pensa-se que a sín-
drome de Haglund é causada pela inflamação den-
tro da bursa retro-calcaneana e da bainha do tendão 
de Aquiles e, em segundo lugar, pela tendinopatia 
da inserção do Aquiles. Dor e edema posterior do 
calcanhar associado ao síndrome de Haglund é o 
resultado de irritação mecânica resultante da proe-
minência do calcâneo nos tecidos moles circundan-
tes5,6.

Uma avaliação clínica adequada pode ajudar a di-
ferenciar entre a bursite retro-calcaneana e a ten-
dinopatia de Aquiles. No entanto, os dois coexis-
tem frequentemente. O espaço retro calcâneo foi 
descrito como uma bursa em forma de disco no 
canto póstero-superior do calcâneo5,7, cujas paredes 
podem hipertrofiar com movimentos repetidos da 
zona posterior do pé5.

As medidas conservadoras que podem ser tomadas 
para este tipo de talalgia incluem o uso de medi-
camentos anti-inflamatórios não esteroides, modi-
ficações de sapatos, fisioterapia para exercícios de 
alongamento. As infiltrações locais também podem 
ser administradas no espaço retro calcaneano, mas 
o uso concomitante de anestésicos locais e corticos-
teroides pode enfraquecer ainda mais o tendão de 
Aquiles levando a um acrescido risco de rutura do 
tendão5,8.

Quando todas as medidas conservadoras falharem 
e o paciente não responder ao tratamento durante 
6 meses, a cirurgia pode ser indicada (9,10). Várias 
abordagens diferentes têm sido usadas para o tra-
tamento cirúrgico da síndrome de Haglund. Cada 
um deles com as suas vantagens e limitações (9). 
Neste caso, optámos por uma abordagem cirúrgica 
minimamente invasiva. 

CASO CLÍNICO

Um doente do sexo masculino de 64 anos que veio 
a consulta em setembro de 2019 devido a dores na 
zona posterior do calcanhar direito de vários meses 
de evolução, que aumentam devido ao atrito do 
calçado impedindo-o de andar normalmente de um 
lado para o outro. O paciente não foi previamente 
tratado para esta doença, mas indica que ele tinha a 
deformidade durante anos e que foi no último ano 
que a dor aumentou tão consideravelmente que o 
impede de levar uma vida normal.

Durante a anamnese indica que não existe histórico 
familiar da mesma doença e destaca o tratamento da 
hipertensão que se baseia na ingestão de 20 mg de 
“Enalapril” combinado com “Lercanidipine” 10 mg 
por dia respetivamente.

Durante o exame clínico, foi observada inflamação 
na área superior posterior do calcanhar (Figura 1), 
bem como dor severa na palpação com algum en-
grossamento do tendão de Aquiles. Ao realizar o 
exame articular, foi observado que o paciente tinha 
diminuído a flexão dorsal do tornozelo, e a mano-
bra de Thomson também realizada, com resultados 
negativos.

Figura 1: Imagem clínica do calcanhar.

Para complementar o diagnóstico clínico, foi rea-
lizado um raio-X lateral do tornozelo (Figura 2) 
mostrando uma exostose na área superior posterior 
do calcâneo. Para fazer um diagnóstico definitivo da 
patologia utilizamos o método PPL (linhas de pas-
so paralelas), que consiste numa linha tangente na 
superfície inferior do calcâneo e outra linha paralela 
na zona superior da mesma, quando se observa que 
a saliência vista na radiografia está acima desta lin-
ha, determina-se que se trata de uma exostose de 
Haglund.
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Figura 2: Raio-X lateral do tornozelo.

Em primeiro lugar, decidiu-se oferecer ao paciente 
um tratamento conservador, recomendando sempre 
o uso de salto no sapato que não exerce pressão so-
bre a área, o uso de exercícios locais de frio e alon-
gamento para aliviar a tensão do tendão de Aqui-
les e foram feitos suportes plantares personalizados 
para além da prescrição de AINES. Excluímos a 
infiltração de corticosteroides devido aos danos que 
pode causar ao tendão de Aquiles.

Desde a primeira consulta, utilizando uma esca-
la de VAS (escala analógica visual), o paciente foi 
questionado sobre a intensidade da dor, que refle-
tia uma intensidade de 8 pontos em 10. Ao longo 
das revisões, seguiu-se o mesmo procedimento e a 
pontuação variou de 7,5 a 8 pontos em 10. Após 
vários meses, com tratamento conservador sem mel-
horias, o paciente foi recomendado para eliminar 
a deformidade através do tratamento cirúrgico por 
Cirurgia Minimamente Invasiva. Para completar os 
testes, foi realizado uma análise básica de sangue 
pré-operatório. 

O procedimento cirúrgico foi realizado em fevereiro 
de 2020 da seguinte forma:

1. Anestesia da área a ser operada com 2% de mepi-
vacaína, 1 ml de acetato de betametasona e 1 ml de 
0,25% de bupivacaína. 

2. O paciente é colocado em decúbito lateral com 
o tornozelo na flexão plantar no lado não afetado.

3. Com o bisturi nº 64 MIS faz-se uma incisão de 
aproximadamente dois centímetros no bordo pós-
tero-superior do calcâneo e paralelo ao tendão de 
Aquiles. 

4. Depois de localizarmos a exostose, lancetamos 
o tecido celular subcutâneo de forma romba. É 
importante marcar a área da exostose com a mão 
passiva e com um elevador de freer desperiostizar 
exostose do tecido circundante. 

5. Utilizando movimentos oscilantes de dorsal para 
o plantar e inicialmente com uma broca Isham 
Straight e posteriormente com uma broca de Wedge 
3.1, a exostose é removida.

6. Em seguida, com a ajuda de uma lima remove-se 
os fragmentos ósseos.

7. Durante todo o procedimento, faremos uma ve-
rificação fluoroscópica para verificar a eliminação 
completa da lesão.

8. Finalmente, faremos uma lavagem de arrasto 
com soro fisiológico.

9. Uma vez verificado que o resultado é ideal, pro-
cedemos à sutura com nylon 4/0.

10. Para finalizar, aplica-se uma ligadura semi-com-
pressiva colocando o pé numa posição ligeiramente 
equino. Recomendamos ao paciente que use sapa-
tos pós-cirúrgicos durante pelo menos 15 dias e, em 
seguida, sapatos macios e confortáveis por mais 4 
semanas. 

11. No primeiro penso, após 7 dias, a lesão é desta-
pada e realizada uma lavagem com soro. Colocamos 
um penso com iodopovidona e fechamos novamen-
te com gaze e uma ligadura semi-compressiva.

12. O tratamento seguinte é efetuado 15 dias após 
a cirurgia. Neste momento, remove-se os pontos 
com a ajuda de um bisturi com lâmina nº 15 e apli-
ca-se novo penso (Figura 6).
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Figura 3: Penso pós-cirúrgico 15 dias após a cirurgia.

A partir das 3 semanas após a operação, o pacien-
te não apresenta qualquer tipo de sintomatologia e 
refere uma atividade diária normal. O paciente tem 
alta 6 meses após a cirurgia. 

DISCUSSÃO

La A exostose de Haglund é um motivo pouco fre-
quente que recorre a consulta, possivelmente porque 
na maioria dos casos a patologia é assintomática11.

A abordagem terapêutica envolve uma vasta gama 
de recursos. O tratamento conservador com li-
gaduras, descargas e suportes plantares só é eficaz 
em 45% dos casos de segundo Carreira, pelo que 
a maioria dos pacientes deve ser submetida a trata-
mento cirúrgico, sendo o tratamento de eleição para 
a abordagem desta patologia12.

O tratamento desta deformação continua a ser um 
desafio. As principais medidas são sempre não cirúr-
gicas, como indicado anteriormente e o tratamento 
cirúrgico é geralmente reservado apenas para aque-
les que falham completamente na terapia conserva-
dora. O principal objetivo da cirurgia é abordar a 
patologia básica, ou seja, a remoção da proeminên-

cia póstero-superior do calcanhar a bursa retro cal-
cânea inflamada e os detritos do tendão Aquiles e 
qualquer esporão associado9.

Foram realizadas várias técnicas para se conseguir 
o desejado, incluindo procedimentos abertos, que 
podem ser realizados através de diferentes aborda-
gens, bem como  procedimentos endoscópicos9,10. 
Os procedimentos abertos são vantajosos, uma vez 
que proporcionam uma exposição adequada, per-
mitem a remoção adequada dos tecidos inflamados 
e a proeminência do calcâneo. No entanto, estão 
associados à necrose da pele e a certas complicações 
da ferida9,13.

As técnicas minimamente invasivas e percutâneas 
têm-se vindo a tornar cada vez mais procuradas por-
que a sua taxa de complicação é inferior a 12%, no 
entanto, foi noticiado que podem ocorrer extrações 
insuficientes se a técnica não for executada correta-
mente9,14.

CONCLUSÕES

O uso de técnicas de cirurgia minimamente invasi-
vas para corrigir a exostose de Haglund está atual-
mente a aumentar graças a uma menor agressivida-
de nos tecidos moles, tempo cirúrgico mais curto 
e recuperação mais rápida, no entanto, o cirurgião 
está ciente de que a visão limitada das estruturas 
pode condicionar os resultados se a técnica não for 
executada corretamente.
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ABSTRACT
In the present paper we have focused on measuring 
the dorsal flexion of the ankle because, if this is 
limited, it can have an impact on the individual by 
the appearance of various clinical manifestations 
of possible pathologies, such as plantar fasciitis, 
metatarsals and hallux rigidus, among others. This 
limitation of movement is called equine foot, and 
may be caused by various causes.

In order to prevent the pathologies and 
compensations that may arise it is necessary to use 
an appropriate, acceptable and reliable measure 
method. For this reason the different types of 
instruments found in the literature consulted have 
been described in detail, as well as their form of 
use.

Although nowadays the goniometer is the most 
used device, many of the authors question its 
reliability, since many aspects that influence its use 
have to be considered. In this way, the advantages 
and disadvantages of the different methods and the 
controversies between the different authors have 
been compared.

There is no established consensus on the 
standardized use of a particular device by 
researchers, but we know the characteristics that 
must be met to obtain the lowest possible error 
rate in our measure and thus be as reliable as 
possible.

KEY WORDS
Dorsiflexion, ankle, methodology, measurement

RESUMO
No presente trabalho focamo-nos na medição 
da flexão dorsal do tornozelo porque, se esta 
se encontrar limitada, pode ter repercussões 
no indivíduo através do aparecimento de várias 
manifestações clínicas de possíveis patologias, como 
fascite plantar, metatarsalgias e hallux rigidus, entre 
outros. Esta limitação de movimento denomina-se 
de pé equino e pode ter diferentes causas. 

Para evitar estas patologias e possíveis compensações 
que possam surgir, é necessário utilizar um método 
de medição deste movimento que seja correto, 
válido e forneça medidas fiáveis. Por esta razão, foram 
descritos detalhadamente diferentes instrumentos 
encontrados em fontes de informação, bem como a 
forma da sua aplicabilidade.

Embora o goniómetro seja o dispositivo mais 
utilizado hoje em dia, muitos autores questionam a 
sua fiabilidade, pois muitos aspetos que influenciam o 
seu uso devem ser considerados. Assim, comparam-
se as vantagens e desvantagens dos diferentes 
métodos e as diferenças encontradas entre os 
diferentes autores.

Não existe um consenso estabelecido sobre a 
utilização padronizada de um dispositivo por todos 
os autores, mas sabemos as características que deve 
reunir para obter a menor taxa de erro possível na 
medição e, portanto, ser o mais fiável possível. 
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INTRODUÇÃO

A ausência de dorsiflexão no tornozelo inclui mui-
tos termos como o equino, contratura do gastroc-
némio, dorsiflexão limitada do tornozelo... na qual 
resultará em problemas músculo-esqueléticos no pé, 
tais como fasciite plantar, metatarsalgia, hallux rigi-
dus, tendinopatia do Aquiles e esporão do calcan-
har, entre outros1.

DiGiovanni et al (2002) definiu o pé equino como 
a patologia em que há um intervalo inferior a 5º de 
flexão dorsal do tornozelo com o joelho estendido, 
ou menos de 10º com o joelho flexionado1.

Por conseguinte, a relevância da avaliação da articu-
lação do tornozelo é evidente, incluindo a sua me-
dição, que pode ser realizada com diversos métodos 
e instrumentos, tais como o goniómetro, o inclinó-
metro ou o Lunge Test, entre outros1,2.

O principal objetivo deste estudo é descrever os 
métodos existentes utilizados na medição da flexão 
dorsal do tornozelo. E, como objetivos secundários, 
propõe-se determinar qual é o protocolo de explo-
ração mais utilizado na bibliografia consultada, 
fazer uma comparação entre os diferentes métodos, 
avaliar vantagens e desvantagens e saber quais são 
as características que o método de exploração deve 
cumprir para considerá-lo o mais válido para quan-
tificar corretamente a amplitude de flexão dorsal do 
tornozelo.

MATERIAL E MÉTODOS

Para realizar o estudo, foi realizada uma revisão 
bibliográfica de vários artigos, que foram obtidos 
a partir das principais bases de dados da área das 
Ciências da Saúde, incluindo Pubmed, ENFISPO 
e Google Scholar. Para mais informações, atlas de 
anatomia e alguns livros também foram consulta-
dos.

A investigação bibliográfica foi realizada entre feve-
reiro e maio de 2020. A estratégia de investigação 
nas diferentes bases de dados tem sido a seguin-
te: “ankle AND dorsiflexion AND (goniometer OR 
measure* OR value* OR exploration)”, “(ankle OR 
TPA) AND dorsiflexion AND (explor* OR measure* 
OR range)”, “ankle AND dorsiflexion” y “ankle AND 
anatomy”.

Foram utilizados os seguintes critérios de inclusão: 
documentos escritos em espanhol e inglês, que 
abordavam o tema na espécie humana, e eram testes 
sistemáticos ou revisões sistemáticas. Como critério 
de exclusão, tudo que se tratava de artigos de revisão 
não especializados.

Foram revistos um total de 82 artigos a partir das 
bases de dados acima mencionadas, utilizando 47 
deles para a preparação dos trabalhos. Por outro 
lado, foram também utilizados 5 livros sobre atlas 
de anatomia, biomecânica básica, fisiologia articular 
e goniometria.

RESULTADOS 

Geralmente, os dispositivos de medição mais uti-
lizados na avaliação clínica do tornozelo são técni-
cas goniométricas e estimulação visual. Mas, apesar 
disso, várias investigações anunciaram que a gonio-
metria pode ser um método pouco fiável. Por con-
seguinte, os problemas de fiabilidade forçaram a 
utilização de outros métodos e procedimentos para 
medir a flexão dorsal do tornozelo1. 

1. Fita de medição (Fita métrica)

A medição da dorsiflexão do tornozelo, utilizando 
uma fita de medição, é efetuada pelo chamado tes-
te de weight-bearing ankle lunge test (WBLT) ou 
Lunge Test. Este teste baseia-se no princípio da joel-
ho-parede, na qual o paciente numa posição ortos-
tática, tem de deslocar a pelve e o tronco para a fren-
te, com o joelho em flexão até encostar na parede3.

O objetivo deste teste é medir a distância em centí-
metros que permanece entre a extremidade distal do 
primeiro dedo do pé até à parede, sem que o calcan-
har levante do chão e enquanto o joelho permanece 
em contacto com a parede. Para isso, inicia-se com 
uma distância de 10 cm entre o primeiro dedo e a 
parede. Uma vez no lugar, pede-se ao paciente que 
direcione o joelho para a frente paralelamente ao 
eixo do 2º dedo até tocar na parede3,4.

Por isso, a ROM (Classificação de Movimento Ar-
ticular) da dorsiflexão máxima do tornozelo é defi-
nida como a distância máxima do primeiro dedo do 
pé à parede, mantendo o contacto entre a parede e o 
joelho e mantendo sempre o calcanhar em contac-
to com o chão. Quanto mais longa esta distância, 
maior a capacidade de dorsiflexão5.
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2. Goniómetro

É utilizado um instrumento chamado goniómetro 
(Figura 1), que se caracteriza por ser prático, por-
tátil, barato e fácil de manusear. É constituído por 
dois braços, um fixo e outro móvel. O corpo possui 
um marcador de 180º ou 360º, representado numa 
escala dividida a cada 1º, 5º ou a cada 10º. O ponto 
central deste corpo é chamado de eixo6. 

A classificação de flexão dorsal do tornozelo pode 
ser quantificada, utilizando o goniómetro, de duas 
formas: em CCF (cadeia cinética fechada) ou em 
CCA (cadeia cinética aberta)7.

• Goniometria CCF: o paciente é submetido ao 
Lunge Test acima descrito e, uma vez no lugar, 
o avaliador posiciona o goniómetro. Colocado 
numa posição zero em relação a horizontal, com 
o braço fixado no chão, e o braço em movimen-
to seguindo o eixo do peroneo, tendo em conta 
o maléolo peroneal (Fig. 1)8.

• Goniometria em CCA: pode ser realizada com o 
paciente em DV (decúbito ventral) ou em DD 
(Decúbito Dorsal). Se estiver em DV, o paciente 
deve flexionar o joelho a 90º. Em seguida, co-
loca-se o goniómetro a 90º e o centro ou eixo é 
posicionado na proeminência do maléolo exte-
rior, alinhando o braço fixo do goniómetro com 
a linha longitudinal da perna e tomando como 
referência a cabeça do perónio. Em seguida, o 
braço móvel é alinhado com a linha longitudi-
nal que marca o quinto metatarso (Fig. 1)6.

Na posição DD, o goniómetro é colocado nos mes-
mos pontos de referência (Fig. 1)9. 

Assim, o goniómetro deve seguir o movimento de 
flexão dorsal, e o ângulo formado pela articulação da 
posição 0 para a posição final da flexão dorsal máxi-
ma alcançada é registado6.

3. Electrogoniómetro

Trata-se de um goniómetro eletrónico de alto cus-
to, o que significa que normalmente não é usado 
na clínica, mas é usado para fins de investigação. 
Baseia-se num sistema de elétrodos que registam a 
medição, utilizando software informático6,10.

4. Inclinómetro 

O inclinómetro usa a força da gravidade como um 
sinal de referência. Assim, a posição inicial da me-
dição não será a mesma do goniómetro, que depen-
de da avaliação visual, mas sim da força da gravi-
dade, que é uma constante. Assim, pode ser feito 
repetidamente sem mudar. Podemos encontrar dois 
tipos de inclinómetros6:

Figura 1. Medição da flexão dorsal do tornozelo com um 
goniómetro no paciente em posições de descarga (decúbito 

ventral e decúbito dorsal) e em carga9
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A. Mecânicos:

A.1. Fluído: o seu corpo tem uma escala de 360º 
com líquido colorido, numa coluna semicircular, 
que tem uma bolha de ar. As duas extremidades do 
líquido estão sempre ao mesmo nível, por isso, para 
o calibrar, alinharemos o "0" com o nível líquido na 
horizontalmente. 

A.2. Pêndulo: o seu corpo tem uma escala que gira 
em torno do seu eixo, por isso, para o calibrar terá 
de levar uma agulha pendurada do centro do mos-
trador para o "0". Esta agulha está pendurada e pelo 
efeito da gravidade atua como um ponto estacio-
nário. Ao mover-se, a agulha permanece vertical-
mente marcando os graus, enquanto o dispositivo 
roda sobre ela.

B. Eletrónicos ou electroinclinómetros: este ins-
trumento utiliza eletromagnetismo, pelo que é cali-
brado com a força da gravidade. É usado principal-
mente na pesquisa, e tem a peculiaridade de marcar 
a medição num ecrã.

Tal como acontece com o goniómetro, as medições 
podem ser feitas de várias maneiras.

No CCF, após a realização do Lunge Test no pacien-
te e estando na posição de avaliação, o explorador 
procede à colocação do inclinómetro na tuberosida-
de tibial que se encontra à frente. Também pode ser 
colocado ao longo do tendão de Aquiles de modo 
a que a extremidade inferior do dispositivo alinhe 
no bordo superior do calcâneo. Depois disso, obser-
va-se o valor angular estimado7,8.

Em contraste, em CCA, o paciente pode ser co-
locado numa posição neutra em DD e DV. Em 
ambos, o inclinómetro é colocado na área plantar, 
tomando como referência a articulação do cuboide 
com o quinto metatarso. Uma vez colocada a base, 
é posicionada a 0º em relação à vertical, e é fixada 
com os dedos do explorador enquanto se realiza o 
movimento máximo de flexão dorsal11.

5. Dispositivo LAD

Para efetuar a medição, o paciente é colocado na 
posição de avaliação, mas desta vez não é o paciente 
que tem que avançar ou recuar para ajustar a dis-
tância, mas apenas tem se movimentar até que o 
calcanhar esteja prestes a se separar do chão, e então 

o explorador coloca o dispositivo ajustando-o na ex-
tremidade distal do primeiro dedo do pé e no joelho 
no mesmo lado12.

O sistema LAD (Lunge Ankle Dorsiflexion) só per-
mite o movimento no plano sagital, o que facilita o 
trabalho do explorador, que se concentra apenas em 
garantir que o calcanhar não se levante do chão e que 
o joelho segue um movimento reto seguindo o eixo 
do segundo metatarso, sem rodar a pelve ou os pés12.

O ROM da Dorsiflexão é visto através de uma fita de 
medição que marca os centímetros e milímetros entre 
a extremidade distal do primeiro dedo e o joelho12.

6. Sistema Leg Motion

Esta é uma técnica portátil para medir a dorsiflexão 
do tornozelo em CCF pelo paciente realizando o 
Lunge Test13. 

O paciente coloca a extremidade distal do primeiro 
dedo numa linha que funcionaria como um ponto 
de partida, e a partir do qual começaríamos a medir o 
avanço do joelho, garantindo sempre que o calcanhar 
esteja em contacto com o dispositivo. Uma vez no 
lugar, o examinador coloca o braço metálico 10 cm 
distal ao pé, e então o paciente executa a posição para 
medição do Lunge Test, de modo que o joelho entra 
em contacto com o braço metálico. Se necessário, a 
distância do braço pode ser modificada ajustando-o à 
capacidade de dorsiflexão de cada paciente13.

Por conseguinte, a ROM de dorsiflexão máxima 
será a distância resultante entre a extremidade distal 
do primeiro dedo à haste metálica, que será mar-
cada pela fita de medição incorporada na base do 
dispositivo13. 

7. D-Flex

Trata-se de um dispositivo portátil concebido para 
medir sistematicamente a dorsiflexão do tornozelo 
com o paciente na posição de avaliação (ortostática)14.

O paciente deve colocar o pé sobre a placa de base, 
atingindo o limite do dispositivo com a parte distal 
do primeiro dedo, e a perna é mantida no lugar com 
o instrumento. Uma vez colocado, o instrumento 
é automaticamente calibrado e, quando o paciente 
começa a dorsiflexionar em CCF, quando os graus 
de dorsiflexão são positivos, isto é, quando o pa-
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ciente passa do vertical, uma acende-se uma luz ver-
de. Os graus serão marcados num ecrã digital14.

Além disso, um sensor de força do calcanhar deteta 
quando o calcanhar perde o contacto com a base14.

8. Análise de vídeo computorizada 

É realizado através de uma câmara de vídeo, e é 
colocada perpendicular à posição do paciente, en-
quanto a dorsiflexão é realizada através do Lunge 
Test em CCF. Os pontos de referência tomados são 
a cabeça do Perónio e o maléolo peroneal, que são 
marcados por um sistema informático. Assim, o sof-
tware determinará automaticamente o ângulo entre 
estes dois pontos e o eixo vertical7. 

9. Goniómetro virtual

O SRG (Smarthphone gonimeter record) é uma apli-
cação bastante simples e fácil de usar para o seu 
telefone.  É um goniómetro virtual que marca os 
graus com o movimento que fazemos, através do 
telefone. Por isso, primeiro colocamo-lo seguindo 
o eixo longitudinal do perónio acima do maléolo 
lateral com o ecrã virado para fora e pressionamos 
a opção "configurar" e depois colocámo-lo parale-
lamente ao quinto metatarso e executa-se o movi-
mento de flexão dorsal. Uma vez executados, prima 
a opção "stop" e os dados são automaticamente ar-
mazenados15.

10. Inclinómetro virtual 

Tal como acontece com o goniómetro, existem várias 
aplicações que simulam a ação do inclinómetro, 
como o Clinometer para Android ou Dorsiflex, Tilt-
meter e iHandy Level, entre outras para iPhone16-18.

Neste caso, é aconselhável efetuar a medição após 
a realização do Lunge Test. Uma vez que o pacien-
te está em posição, o lado do telemóvel é colocado 
na tuberosidade tibial, no bordo anterior da tíbia, 
visualizando sempre o ecrã (Fig. 2). Mas, tal como 
acontece com o instrumento, também se pode co-
locar na superfície posterior do tendão de Aquiles17.

Após a colocação, o dispositivo marcará um ângulo16.

Figura 2. Medição da dorsiflexão do tornozelo com 
inclinómetro digital (A) iHandly iPhone (B)16

DISCUSSÃO

Depois de rever a literatura consultada, que abor-
da os diferentes métodos de medição da dorsiflexão 
do tornozelo, existem várias controvérsias entre os 
autores sobre vários assuntos. Isto deve-se ao facto 
de existirem vários fatores que podem influenciar o 
uso de medidas, como a posição do pé, a colocação 
do dispositivo, o movimento das restantes articu-
lações13.

Por esta razão, vamos comentar alguns pontos de 
discrepância que surgem nos métodos de medição, 
juntamente com as vantagens e desvantagens em re-
lação a estes fatores.

1. Vantagens e desvantagens dos dispositivos 
consultados

A fita métrica considera-se um método de quan-
tificação mais sensível do que outros métodos em 
que as medições são obtidas em graus. Isto significa 
que podemos obter medições mais precisas, mas o 
problema está em converter estes centímetros em 
graus8.

Konor et al (2012) realizaram um estudo no qual, 
usando uma equação, conseguiram converter centí-
metros em graus, onde descobriram que o rácio de 
1 centímetro era equivalente a 4,1º da ROM. No 
entanto, um outro estudo de Bennell et al (1998) 
indica que 1 centímetro é igual a 3, 6º. Assim, é 
possível que uma equação de conversão não seja tão 
fácil ou precisa como se poderia pensar, pelo que 
seria difícil comparar a fita de medição com outros 
métodos que utilizam uma unidade de medida di-
ferente8,19. 
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É também um método barato, que pode ser utili-
zado numa variedade de configurações e sem a ne-
cessidade de o avaliador adquirir as competências 
técnicas necessárias para a utilização do goniómetro 
e do inclinador8.

Quanto ao goniómetro, é o dispositivo mais co-
mum utilizado hoje no contexto clínico. Isto pode 
dever-se ao facto de ser barato, fácil de adquirir e 
prático. No entanto, considera-se que o avaliador 
necessita de experiência e prática para tornar a me-
dição correta e fiável, especialmente se for goniome-
tria em CCA7,8,11.

A dificuldade desta técnica decorre dos obstáculos 
na normalização do procedimento. Isto ocorre com 
fatores como o alinhamento e posicionamento do 
goniómetro determinação dos pontos de referência 
estabelecidos, a força do explorador. Por conseguin-
te, estes elementos podem influenciar a fiabilidade 
do teste e provocar a sua diminuição em compa-
ração com outros dispositivos de medição, conside-
rando assim a goniometria como um procedimento 
pouco fiável7,8,20.

Em termos de competência técnica, aspetos como 
a posição do centro da influência do goniómetro, 
onde existem convergências entre autores, uma vez 
que, por exemplo, Sidaway et al (2012) defendem a 
sua colocação no centro da cabeça do maléolo pe-
roneal, deixando dessa forma o braço fixo parale-
lamente ao quinto metatarso. No entanto, autores 
como Konor et al (2012) ou Kleeblad et al (2016) 
posicionam o braço móvel no quinto metatarso, 
deixando o centro do goniómetro por baixo do ma-
léolo peroneal7,8,11,21.

Esta divergência não ocorre quando a medição é 
efetuada em CCF, uma vez que o braço fixo é colo-
cado em paralelo e em contacto com a superfície do 
solo. Além disso, Sidaway at al (2012) comparou a 
goniometria em CCA e CCF com outros métodos 
de medição, resultando um coeficiente de fiabili-
dade inferior. Este autor aponta para o facto de o 
goniómetro ter braços curtos que devem ser colo-
cadas em pontos de referência que ficam longe para 
os mesmos. Da mesma forma, Elveru et al (1988) 
adicionam a dificuldade de manipular o gonióme-
tro enquanto se mantém a posição do tornozelo7,8,22.

No entanto, se comparado com o electrogonióme-
tro, o goniómetro flexível, é preferível, apesar do 

primeiro ser mais caro. Isto deve-se à necessidade de 
medir a flexão dorsal do tornozelo no plano sagital, 
e o electrogoniómetro tem em conta as orientações 
em todos os planos bem como movimento das arti-
culações subjacentes ao tornozelo10.

O inclinómetro, ao contrário do goniómetro, é um 
dispositivo mais caro, embora o preço depende de 
que tipo é (agulha, bolha ou digital). Destes três ti-
pos, o ecrã digital é considerado o mais fiável de 
acordo com um estudo de Venturni et al (2006), 
uma vez que fornece um único valor numérico e 
não depende do que determinado pelo examina-
dor8,22. 

Com este dispositivo há muita diversidade na colo-
cação do dispositivo no paciente quando o pacien-
te é colocado no CCF. Bennell et al (1998) refletem 
sobre a sua colocação, 15 centímetros distal à tube-
rosidade tibial, Beazell et al (2012) na tuberosidade 
tibial, Denegar et al (2002), na zona lateral distal da 
tíbia, Munteanu et al (2009) defenda a sua colocação 
num ponto médio localizado entre a tuberosidade 
tibial e a articulação do tornozelo e Sidaway et al 
(2012) no tendão de Aquiles7,23-26.

É por isso que, dada a incerteza de onde colocá-lo, é 
aconselhável seguir as ideias de Beazell et al (2012), 
que argumentam que a identificação da tuberosida-
de tibial não é de grande complexidade e não requer 
mais passos do que estes. Por outro lado, se seguir-
mos as instruções dos outros autores, isso pode levar 
a mais confusão porque teremos de identificar uma 
área menos significativa, teremos de medir distân-
cias que possam levar a erros ou teremos de depen-
der da direção que o tendão de Aquiles segue, o que 
nem sempre é o mesmo7,23-26.

Desta forma, identificamos uma projeção óssea que 
é geralmente de palpação fácil e colocamos sobre ele 
a base do inclinómetro. O ponto fraco que vamos 
encontrar será o facto da tuberosidade tibial não é 
uma superfície completamente plana e, portanto, a 
base do inclinómetro não fará contacto total. Por esta 
razão, colocaremos uma extremidade da base na tu-
berosidade, e o resto da base na crista tibial8.

Além dos problemas de colocação do dispositivo, 
encontramos uma falta de espaço que pode ocorrer 
ao colocar o paciente no CCF voltado para a pare-
de, tornando muito difícil, colocar o inclinómetro 
na tuberosidade tibial. Estas controvérsias não oco-
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rrem na CCA, onde a posição do instrumento está 
sempre na articulação do cuboide com a base do 
quinto metatarso e não temos problemas espaço8,11.

Por outro lado, Larsen et al (2016) fala-nos do dis-
positivo LAD, que melhora o tempo de medição da 
dorsiflexão do tornozelo porque, embora o paciente 
esteja no CCF, não precisa de mobilizar a posição 
do pé a qualquer momento, porque em vez de estar 
em frente da parede, estará na frente do dispositivo. 
Além disso, tal como o dispositivo D-Flex, é portá-
til, o que garante que o paciente pode ser avaliado 
em praticamente qualquer ambiente12,14. 

Tal como acontece com o dispositivo de movimento 
da perna, não é necessário que o paciente se mova 
para a frente ou para trás como com o Longe Test 
em frente à parede, mas sim o poste metálico é que 
é movido, evitando assim alterações repetidas na 
posição do pé e da postura corporal do sujeito. Isto 
melhora a normalização do teste13.

A vantagem deste último sobre o dispositivo LAD 
é que é portátil e fácil de transportar de um lugar 
para outro, tornando fácil realizar a medição em 
qualquer lugar. 

Por último, as aplicações móveis (Smathphone) 
continuam a não ter validade e provas suficientes 
para saber se a medição obtida é efetivamente fiá-
vel ou não. Apenas as aplicações Tiltmeter e iHandy 
foram validadas para utilização até à data. No en-
tanto, o estudo de Abdalla et al (2019) indica uma 
elevada fiabilidade destes Intra observador e exto 
observador14,15.

2. Cadeia cinética fechada ou Cadeia cinética aberta? 

Existe uma discrepância entre os autores no que se 
refere à posição para a avaliação, uma vez que a de-
cisão de avaliar o doente para a mobilidade passiva 
ou ativa depende de vários fatores influentes11.

Em muitos estudos como Konor et al (2012) ou Ra-
bin et al (2012) aconselham medir com o paciente 
no CCF. Isto porque avaliações como Martin e Mc 
Poil (2005) mostram uma taxa de fiabilidade mais 
elevada em comparação com as medições obtidas 
no CCA8,27,28. 

Esta ideia pode ser suportada porque uma capaci-
dade funcional como o alcance da dorsiflexão do 
tornozelo não pode ser adequadamente avaliada na 

CCA, uma vez que é no CCF que realmente desem-
penha a sua função diária. Numa posição em carga, 
o tornozelo pode simular o seu comportamento em 
atividades como o caminhar7,26. 

Da mesma forma, Sidaway et al (2012) sugerem que 
se temos de realizar a medição devido a qualquer pa-
tologia que cause dor, é mais provável que se reflita 
em CCF e, portanto, deve ser avaliada a partir desta 
posição. No entanto, Bennell et al (1998) propõem 
que quando há patologia e dor no tornozelo, esta é 
geralmente acompanhada de inchaço, e o facto de 
ter de realizar em CCF o Lunge Test repetidas vezes 
pode ter repercussões, agravando a lesão. O autor 
Rabin et al (2012) acrescenta, que não é apropriado 
fazer uma medição em carga em pacientes com trau-
ma ou cirurgia prévia7,23,27.

Além disso, tem vantagens como o examinador não 
tem de estar a exercer uma força constante e, ao 
mesmo tempo, medir, como com o goniómetro; é 
o próprio peso do paciente que realiza a dorsiflexão. 
Desta forma, é executado numa posição mais funcio-
nal, pelo que é relativamente mais fácil de realizar7,27.

Como ponto fraco, o estudo de Kleeblad et al (2016) 
adiciona o fator de motivação do paciente, uma vez 
que é o paciente que tem que exercer a força. Da mes-
ma forma, Konor et al (2012) e Rabin et al (2012) 
indicam que nesta posição é complicado controlar 
o movimento de outras articulações, como a articu-
lação subtalar, facilitando assim a pronação do pé e 
alcançando assim uma maior amplitude de dorsi-
flexão8,21.

CONCLUSÕES

1. Os métodos descritos para medir a flexão dorsal 
do tornozelo são diversos, mas não há consenso so-
bre o seu uso generalizado.

2. A maior parte da literatura consultada refere que 
o goniómetro é o método de medição mais utilizado 
na prática clínica atual, mas que, apesar disso, exis-
tem vários obstáculos na sua utilização que podem 
interferir com a fiabilidade da medição obtida.

3. Como métodos fáceis de usar e portáteis, tanto 
o sistema leg Motion, no caso da medição em CCF, 
como o inclinómetro digital para CCA mostram 
uma boa fiabilidade, uma vez que mostra um único 
valor.
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4. Considera-se que não existe um método explo-
ratório ideal para a flexão dorsal do tornozelo, mas 
sabe-se quais as características que devem permitir a 
sua quantificação com a menor taxa de erro possí-
vel, que são:

a) A sua utilização deve ser concebida para ser utili-
zada por um único avaliador.
b) Económico na realização e venda do produto.
c) Não deve causar dificuldades na leitura da me-
dição obtida. 
d) Deve facilitar uma posição padrão do paciente.
e) Deve manter o pé numa posição neutra e segura 
durante toda a amplitude de movimento.
f ) Fornecer medidas fiáveis.
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ABSTRACT
Introduction: Myofascial Trigger Points (MTrPs) 
are a pathology that affects a fairly high percentage 
of society. There are currently many scientific 
publications that analyse certain techniques for 
their treatment, such as manual therapy or dry 
needling. The purpose of this article is to carry 
out a review to evaluate the efficacy of laser 
therapy to treat this condition.

Material and methods: a literature search was 
carried out in the PubMed and Scopus databases. 
Articles published since 2010 were selected in 
which laser therapy was used as a treatment 
for PGM. The terms "Trigger Point" and "Lasser 
Therapy" were used to perform the search.

Results: An analysis of 7 original articles (case-
control studies or randomised clinical trials) with 
a total sample of 350 patients was performed.

Conclusion: Laser therapy appears to be an 
effective treatment for PGMs.

KEYWORDS
Trigger point; Laser therapy; Myofascial pain.

RESUMO
Introdução: os Pontos de Gatilho Miofasciais 
(MTrPs) são uma patologia que afeta uma 
percentgem bastante elevada da sociedade. 
Atualmente existem muitas publicações 
científicas que analisam certas técnicas para o 
seu tratamento, tais como terapia manual ou 
punção seca. O objetivo deste artigo é conduzir 
uma revisão para avaliar a eficácia da terapia laser 
para tratar esta condição.

Material e métodos: foi realizada uma pesquisa 
bibliográfica nas bases de dados PubMed e Scopus. 
Foram selecionados artigos publicados desde 
2010 nos quais a laserterapia foi utilizada como 
tratamento para o PGM. Os termos "Ponto de 
Gatilho" e "Terapia de Laser" foram utilizados 
para realizar a pesquisa.

Resultados: foi realizada uma análise de 7 
artigos originais (estudos de controlo de casos 
ou ensaios clínicos aleatórios) com uma amostra 
total de 350 pacientes.

Conclusão: a terapia laser parece ser um 
tratamento eficaz para as MMPs.

PALAVRAS-CHAVE
Ponto gatilho; Terapia laser; Dor miofascial.

INTRODUÇÃO

A Síndrome da Dor Miofascial (MPS) é defini-
da como um conjunto de sinais e sintomas sen-
soriais, motores e autonómicos causados pelos 
Pontos de Gatilho Miofasciais (MTrPs)1. É uma 
patologia cuja prevalência é bastante elevada, 
com uma média entre 13,5 e 47%, embora nas 
clínicas da dor possa aumentar para entre 85 e 

90%2 sendo uma patologia que afeta grandemen-
te a população. 

Os PGM podem ser definidos como uma área hi-
perirritável do músculo esquelético que se manifes-
ta como um nódulo palpável numa banda esticada 
de fibras musculares. Caracterizam-se por causar 
dor (localizada e referida), hipersensibilidade, dis-
funções motoras e hipersensibilidade quando é 
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aplicada deformação mecânica por tensão ou con-
tração. Existem vários mecanismos ativadores, sen-
do os mais típicos a sobrecarga mecânica, trauma 
direto, presença de outros PGM, patologia visceral, 
processos inflamatórios, radiculopatias ou stress 
emocional1.

O facto de não existir um método de diagnóstico 
"padrão de ouro" significa que são frequentemen-
te mal diagnosticados, tornando o seu tratamento 
muito difícil1.

Situação atual do sujeito

Existem muitas técnicas para o tratamento de PGM. 
Alguns dos 3 mais conhecidos estão listados abaixo:

A fisioterapia manual é uma técnica que envolve a 
aplicação de pressão mecânica sobre o PGM (sem 
perfurar a pele); a punção seca é realizada através da 
inserção de agulhas (sem injetar qualquer líquido 
ou substância) para que, graças ao estímulo mecâ-
nico, ocorra a libertação do PGM. Ultrassons, ele-
troterapia ou o uso de medicamentos são também 
técnicas comummente utilizadas. 

Embora seja verdade que todos estes métodos são 
eficientes e a sua eficácia tenha sido demonstra-
da4,5,6, atualmente vários profissionais começam a 
utilizar a terapia laser (Figura 1) como método para 
tratar esta patologia.

Figura 1.Aplicação da terapia a laser no PGM.

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

Existem numerosos estudos que demonstram a efi-
cácia de diversas técnicas para el tratamento desta 
entidade clínica. Atualmente, com o avanço da 
tecnologia e sua sinergia com o campo da saúde, 
estão-se a desenvolver novas terapias que resultam 
novedosas e reveladoras.

¿A terapia laser é uma técnica efetiva para o trata-
mento dos PGM?

METODOLOGIA

Estratégia de pesquisa bibliográfica

Uma vez levantada a nossa questão de investigação 
e os objetivos elaborados, foi realizada uma pesquisa 
bibliográfica para obter informações. Esta pesquisa 
foi realizada nas principais bases de dados de saúde 
em maio de 2020.

Critérios de seleção

Foram incluídas revisões sistemáticas e ensaios clíni-
cos publicados desde 2010 para selecionar literatura 
atualizada. Foram selecionados artigos em espanhol 
e inglês em que a terapia com laser foi usada como 
tratamento.

Pesquisa Bibliográfica

Para realizar este trabalho, começámos por verificar 
se tinham sido efetuadas revisões sistemáticas para 
responder à nossa questão de investigação. 

Foi realizada uma primeira pesquisa sistemática de 
revisão em Pubmed.gov com o seguinte algoritmo 
de pesquisa: “(Trigger Point[Title/Abstract]) AND 
(Laser Therapy[Title/Abstract])”. Assim que desco-
brimos que não houve uma revisão sistemática que 
respondesse à nossa pergunta, fizemos uma segunda 
pesquisa bibliográfica nas bases de dados PubMed e 
Scopus, incluindo artigos originais.

Foram utilizadas as palavras “Trigger Point” [Mesh/
Title/All fields] AND “Lasser Therapy” [Mesh/Tit-
le/All fields]. 

Foram obtidos um total de 17 artículos.

Seleção de artigos

Excluídos estavam artigos cujo tratamento não era 
terapia laser ou que a patologia a ser tratada não era 
um Ponto de Gatilho Miofascial. Após a exclusão de 
artigos que não satisfaziam os critérios de inclusão e 
duplicados, foram utilizados um total de 7 ensaios 
clínicos para esta revisão sistemática, conforme de-
talhado na Figura 2.
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Figura 2. Diagrama de fluxo.

RESULTADOS

Recolha de dados

Variáveis clínicas

Diferenciaremos os resultados das variáveis clínicas 
de acordo com os pacientes e a intervenção, como 
mostram os Quadros I, II e III. 

Análise dos resultados 

Foi analisado um total de 7 artigos publicados entre 
2011 e 2020. Como se mostra no Quadro I, foram 
selecionados para esta revisão estudos de controlo de 
casos7,8,9,10 e ensaios clínicos aleatórios (RCT)11,12,13. 
Todos eles obtiveram uma classificação de 3 para o 
nível de evidência e 1 para o grau de recomendação 
de acordo com a escala GRADE, com exceção do 
estudo de Waseem12 que obteve uma classificação 
de 2 para ambos os parâmetros devido à baixa espe-
cificidade dos métodos de diagnóstico utilizados, o 
modelo laser, a dose e a utilização ou não de trata-
mentos adjuvantes. 

Foi analisado um total de 350 pacientes (172 mul-
heres e 178 homens). Como especificado na Tabela 
I, a idade dos participantes variou entre os 18 e 56 
anos.

O método utilizado para diagnosticar MMPs em 
todos os estudos foi a palpação digital, com exceção 
do estudo de Waseem12 que não descreve como foi 
realizado. A principal região anatómica para o estu-
do dos PGM foi o trapézio10-13 embora outros au-
tores tenham realizado a sua investigação noutras 
regiões anatómicas: a articulação temporomandibu-
lar7, a maxilomandibular8 e o pescoço9.  

Os parâmetros de aplicação incluem comprimento 
de onda (medido em nanómetros (nm)), potência 
(medida em mili-watts (mW)) e dose (medida em 
joules por centímetro quadrado (J/cm2)). Existem 
diferenças entre os estudos em termos dos parâme-
tros de aplicação. Todas elas estão listadas no Qua-
dro III. 

A avaliação da eficácia após o tratamento é avaliada 
pela redução da dor em todos os estudos. Em geral, 
o método utilizado é a escala de avaliação da dor8-13 
com alguns estudos utilizando outro sistema como 
a electromiografia7 ou combinando as escalas com 
outros métodos de avaliação como o limiar da dor à 
pressão9,11,13, a gama de mobilidade9-12 ou a presença 
de uma banda esticada10,11.

Houve dois estudos que incluíram tratamentos ad-
juvantes7,10, três que não os utilizaram9,11,13 e dois 
que não especificaram se foram utilizados ou não8,12.

Finalmente, foram utilizados diferentes núme-
ros de sessões para realizar os tratamentos, com 3 
sessões12,13, 4 sessões7,8, 5 sessões10 ou 10 sessões9,11 
espaçadas de forma diferente.

PACIENTES

Referencia Númerode pacientes Edad 

Uamoto, 2013 21 mujeres Entre 20-52 años

Demirkoll, 2015 70 pacientes No se especifica

Manca, 2014 28 mujeres - 32 hombres Entre 20-30 años

Kannan, 2012 22 mujeres - 23 hombres Entre 20-40 años

Shahimoridi, 2020 37 mujeres - 21 hombres Entre 32-56 años

Waseem, 2020 50 mujeres - 12 hombres Entre 18 y 55 años

Lee, 2011 14 mujeres - 10 hombres Entre 20 y 26 años

Quadro I. Variáveis clínicas referentes aos pacientes
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INTERVENCIÓN 

Referencia Región anatómica 
que alberga el PGM

Método de 
diagnóstico de 
los PGM

Modelo del láser Especificaciones de aplicación

Uamoto, 
2013

Articulación 
temporomandibular

Palpación digital Láser infrarrojo
Model Three Light, Clean
Line brand, São Paulo, Brazil

Longitud de Onda: 795 nm 
Potencia: 80 mW
Dosis
Lado derecho 4 J/cm2
Lado izquierdo 8 J/cm2

Demirkoll, 
2015

Maxilomandibular Palpación digital Láser granate de itrio y aluminio 
dopado con neodimio
Nd:YAG;1,064 nm;
Fidelis Plus III, Fotona; Ljubljana, Slovenia

Longitud de Onda: 1064 nm
Potencia: 250 mW 
Dosis: 8 J/cm2

Manca, 2014 Cuello Palpación digital J&S Medical-Cyberlight (J&S, Rome, 
Italy), Mod.
Ls1-Ga/As LLLT machine

Longitud de Onda: 904 nm 
Potencia: 90 mW
Dosis: 4,5 J/cm2

Kannan, 
2012

Porción superior de 
los trapecios

Palpación digital No se especifica Longitud de Onda: 904 nm 
Potencia: No especificada
Dosis: 7,4 J/cm2

Shahimoridi, 
2020

Trapecios Palpación digital Poly laser Trion LASER system (Sperian 
Co., Germany) con lámina de Polaroid

Longitud de Onda: 755 nm 
Potencia: 160 mW
Dosis: 6 J/cm2

Waseem, 
2020

Porción superior de 
los trapecios

No se especifíca No se especifica Longitud de Onda: 660- 905 nm 
Potencia: 10-500 mW
Dosis: No se especifica

Lee, 2011 Porción superior de 
los trapecios

Palpación digital GaA1As laser (SC- Laser CTLS-8; EINS 
MEDICAL, Busan, Korea)

Longitud de Onda: 830 nm 
Potencia: 450 mW
Dosis: 35,71 J/cm2

Quadro II. Variáveis clínicas referentes a intervenção (I)

Referencia Valoración de eficacia Tratamientos 
coadyuvantes

Nº de intervenciones Reducción del 
Dolor después 
del tratamiento

Uamoto, 
2013

Electromiografía SÍ (Hielo y 
estiramientos)

4 sesiones espaciadas en 72 horas 
entre la 1ª y la 2ª; 48 horas entre la 
2ª y la 3ª;72 horas entre la 3ª y la 4ª

SÍ

Demirkoll, 
2015

Dolor del paciente antes/después mediante 
Escala Visual Analógica 

No se 
especifica

4 sesiones espaciadas en una semana SÍ

Manca, 2014 • Umbral de dolor a la presión 
• Escala Numérica relativa del Dolor a la presión
• Rango de movilidad del cuello 

NO 10 sesiones espaciadas en 2 semanas SÍ

Kannan, 
2012

• Reducción de la tensión
• Escala Visual Analógica (EVA) del Dolor 
• Rango de movilidad

Estiramientos 1 sesión/día durante 5 días 
consecutivos

SÍ

Shahimoridi, 
2020

• EVA del Dolor
• Rango de Movilidad 
• Presencia de banda tensa 
• Sensibilidad de la banda tensa

NO 5 sesiones/semana durante 2 
semanas

SÍ

Waseem, 
2020

• Escala numérica para valorar el dolor
• Rango de movilidad

No se 
especifica

3 sesiones/semana (días alternativos) 
Durante una semana

SÍ

Lee, 2011 Umbral de dolor a la presión NO 1 sesión/semana
Durante 3 semanas 
(1ª sesión 1 minuto de aplicación, 
2ª semana 2 minutos, 3ª semana 5 
minutos

SÍ

Quadro III. Variáveis clínicas referentes a intervenção (II)
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DISCUSSÃO

Foram analisados sete artigos que apresentavam a 
terapia laser como tratamento para o PGM. O mo-
delo laser é diferente em cada papel, sendo cada um 
deles especificado na Tabela II. Apenas Kannan10 e 
Waseem12 não incluíram esta variável. Quanto aos 
parâmetros de aplicação, notamos que nas especi-
ficações existe uma grande variedade em termos de 
comprimento de onda e valores de potência porque 
não existem protocolos padronizados para a apli-
cação desta terapia, referindo no artigo de Chung 
H. e colaboradores a existência de recomendações14.
O tratamento utilizado em todos os estudos é con-
hecido como Terapia Laser de Baixo Nível (LLLT)
porque o comprimento de onda varia entre 600-
1070 nm e a potência entre 1-1000 mW14. Como
explicado por Chung H. e colaboradores no seu ar-
tigo14, este comprimento de onda será maior quanto
mais profundo o PGM, utilizando intervalos entre
600-700 nm para tecidos superficiais13 e valores en-
tre 780-950 nm para tecidos mais profundos7,9-13.
Apenas Demirkoll utilizou um comprimento de
onda mais longo de 1064 nm8. Há coincidência
entre dois artigos que utilizaram 904 nm9,10. A po-
tencia aplicada é muito variável para cada estudo,
mas não há acordo entre nenhum dos estudos. É
verdade que o artigo de Chung H. e colaboradores14

explica que este parâmetro influencia fortemente
os resultados obtidos e deve ser ajustado de acordo
com cada patologia e localização. Desta forma obte-
mos valores entre 80-500 mW7,8-13. Só no trabalho
realizado por Kannan10 é que a potência utilizada
não é refletida.

Em relação à dose, todos os testes apresentam valo-
res entre 4-8 J/cm2 7-11 exceto o de Lee13 , no qual 
utilizou 35,71 J/m2. Note-se que no artigo de Ua-

moto e colaboradores. foi feita uma comparação en-
tre os lados direito e esquerdo, obtendo-se melhores 
resultados com a aplicação de 4J/cm2 do que com 
8J/cm2. 

A redução da dor após o tratamento foi avaliada 
em todos os artigos, com uma diminuição da dor 
em todos os estudos. A sua avaliação foi realizada 
utilizando escalas como a VAS8,10,11, ou a escala nu-
mérica9,12. Além disso, em alguns casos, foi utilizada 
a electromiografia7, a avaliação das gamas de mobi-
lidade9-12 ou a presença da banda tensa10,11.

Durante 3 sessões12,13, pode-se observar que a Wa-
seem12 escolheu espaçá-las durante uma semana em 
dias alternados, enquanto a Lee13 realizou 1 sessão 
por semana durante 3 semanas. Uamoto e Dermi-
koll realizaram 4 sessões embora o tempo durante 
o qual foram aplicados varie ligeiramente à medida
que Uamoto os espaçou em 12 dias7 e Dermikoll
em 7 dias8. Kannan realizou 5 sessões durante cin-
co dias consecutivos com uma aplicação por dia10.
Manca e Shahimoridi, por outro lado, realizaram
10 sessões espaçadas ao longo de 2 semanas9,11.

A fim de realizar esta Revisão Sistemática, tivemos 
em conta várias limitações que poderiam ter in-
fluenciado a sua qualidade científica. Em primeiro 
lugar, há uma série de limitações metodológicas, 
uma vez que é possível que os artigos que poderiam 
ser adequados não tenham sido selecionados devido 
ao facto de a nossa pesquisa se ter limitado a trabal-
hos que foram realizados em inglês e espanhol. 

Por outro lado, os ensaios não incluem nenhum que 
tenha analisado MGMs nos membros inferiores. 
Tendo em conta que um dos principais mecanis-
mos que produzem MPG é a sobrecarga muscular e 
que existem grupos musculares que estão constan-

Variables Metodológicas 

Referencia Tipo de estudio Nº de pacientes Nivel de evidencia 
(GRADE)

Grados de recomendación 
(GRADE)

Uamoto, 2013 Casos y controles 21 3 1

Demirkoll, 2015 Casos y controles 70 3 1

Manca, 2014 Casos y controles 60 3 1

Kannan, 2012 Casos y controles 55 3 1

Shahimoridi, 2020 ECA 58 3 1

Waseem, 2020 ECA 62 2 2

Lee, 2011 ECA 24 3 1

Quadro IV. Variáveis   metodológicas.
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temente a trabalhar devido ao seu envolvimento na 
marcha (como os músculos solear ou tibial poste-
rior), seria interessante realizar um estudo em que 
este tratamento seja aplicado a estes músculos. 

O uso de tratamentos adjuvantes não parece ser de-
cisivo para reduzir o número de aplicações do laser 
ou minimizar o tempo de tratamento7,10. Seria inte-
ressante para a investigação futura avaliar a eficácia 
destes e os efeitos alcançados pela sua inclusão em 
relação a um grupo de controlo ao qual apenas é 
aplicada a terapia laser.

CONCLUSÃO

Após análise dos dados obtidos nos diferentes estu-
dos, pode afirmar-se que a terapia laser é um trata-
mento eficaz para as MMPs.
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