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RESUMO

A crioterapia e a termoterapia são modalidades terapêuticas empregadas em lesões articulares e no alívio da dor músculo esquelética. A literatura 
mostra que o efeito fisiológico do frio envolve redução da atividade do fuso muscular, elevando seu limiar de disparo e diminuindo a estimulação 
aferente e, assim, quanto maior o tempo de aplicação, menor será a transmissão dos impulsos relacionados à temperatura. A aplica¬ção local do 
calor relaxa os músculos, reduz a excitabilidade dos fusos musculares, aumenta a atividade dos órgãos tendinosos de Golgi (OTG), provoca 
vasodilatação, aumenta oxigenação e a taxa metabólica local. A força muscular é um parâmetro importante para diagnosticar a etiologia de 
doença, definir e acompanhar estratégias de reabilitação do paciente fisioterapêutico. Assim, este trabalho buscou avaliar como crioterapia ou 
termoterapia pode interferir na força muscular do bíceps, utilizando a atividade eletromiográfica superficial como ferramenta de avaliação. Para o 
estudo, foram selecionados dezessete indivíduos jovens, com boa saúde e sem histórico de lesão nos membros superiores. Todos assinaram o 
TCLE, responderam a um questionário clínico e foram avaliados quanto a frequência cardíaca e pressão arterial, peso e altura, bioimpedância e 
circunferência de quadril. Antes e depois dos testes, os dois membros superiores (dominante e contralateral) foram medidos quanto: ao 
perímetro na altura do ventre do bíceps relaxado e contraído; dobra cutânea de ambos os bíceps e tríceps; e, força (dinamômetro - kgf) de ambos 
os bíceps, em contração isométrica concêntrica de flexão de cotovelo com supinação, simultaneamente com a eletromiografia. No teste de 
crioterapia, os voluntários receberam aplicação de gelo moído (1 kg), durante quinze minutos. Na termoterapia, os voluntários foram submetidos 
a ondas de ultrassom contínuo (1 MHz - 0,8 w/cm2), por 7 minutos.  Cada indivíduo serviu como seu próprio controle, com intervalo variando de 
7-10 dias entre os testes, sendo, na ocasião, todas as avaliações refeitas. O estudo foi aprovado pelo CONEP (nº 56207416.3.0000.5103). Após 
todas as avaliações, foi observado que as ondas de ultrassom contínuo não interferem em nenhum dos parâmetros avaliados. De acordo com a 
literatura, para efeito térmico, o tecido deve chegar a 40-45°C por, no mínimo, 5 minutos. No entanto, a geração de calor pode variar, inclusive, 
com a quantidade de proteína (quanto mais proteína, mais calor gerado) e gordura (quanto mais gordura, menos calor gerado) do tecido 
avaliado. Já na crioterapia, observamos diminuição da força do bíceps do membro dominante (p<0,01). E, na eletromiografia, apesar da 
velocidade de condução do sinal elétrico das unidades motoras ativas, dado pelo valor da mediana, não ser alterada em nenhum tratamento, os 
valores do RMS (root mean square) mostram que a crioterapia diminui significativamente (p><0,05) a amplitude de sinal emitido pelas unidades 
de placas motoras do bíceps do membro dominante. Na eletromiografia, o RMS é o parâmetro que mais corresponde aos aspectos fisiológicos do 
comportamento das unidades motoras durante a contração, sendo recomendado para avaliar o nível de atividade do músculo. Assim, conclui-se 
que a crioterapia não altera a velocidade de condução do potencial elétrico ao longo das fibras musculares mas diminui a quantidade de unidades 
motoras que despolarizam, diminuindo, consequentemente, a força do músculo. Com relação à crioterapia, nossos dados concordam com vários 
trabalhos publicados, nos mais diversos grupamentos musculares, tempos e formas de resfriamento tecidual, que também destacam a redução de 
força muscular. Além do efeito sobre os receptores sensoriais (OTG e fuso muscular), o efeito aqui descrito pode ter outras explicações que 
podem ser únicas ou podem se somar para o efeito final: redução da extensibilidade do tecido conjuntivo e/ou aumento da viscosidade sanguínea 
e/ou redução da sensibilidade do cálcio ao complexo 
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