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Olá concurseiro(a)! 

É com imenso prazer que disponibilizamos esse Ebook-Aula voltado para quem almeija 
passar nos melhores concursos em Fisioterapia do país.

Preparamos uma coisa diferente para você! Fizemos um estudo estatístico com mais de 
5.000 questões e mais de 100 editais. Chegamos a conclusão que para ser bem sucedido 
nos concursos você deve estar por dentro de temas específicos em fisioterapia e conhecer 
bem os macetes e assuntos de língua portuguesa que tem assumido importância cada 
vez maior nas provas.

Neste Ebook você encontrará 10 questões comentadas sobre o assunto Eletrotermoterapia. 
Lembrando que sempre comentamos todas as alternativas da questão (inclusive as 
falsas) com dicas e macetes.

Este Ebook-Aula é composto por trechos do livro “500 Questões Comentadas de Provas 
e Concursos em Fisioterapia” lançando pela Editora Sanar.

Clique na imagem abaixo e saiba mais

Aproveite! 
    Bons estudos!

http://www.editorasanar.com.br/livro/500-questoes-comentadas-de-provas-e-concursos-em-fisioterapia
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ELETROTERMOTERAPIA 

 
CONCEITOS BÁSICOS 

 
Questão 1)  
Questão 17)  
GRAU DE DIFICULDADE – fácil  
ASSUNTO  Biofísica  
(Prefeitura de Teresina – PI 2011) 
24) A temperatura dos tecidos constitui fator extremamente importante na 
resposta fisiológica ao calor. Marque a alternativa que está corretamente 
correlacionada o modo primário de transferência de calor e modalidade de 
aquecimento terapêutico. [LIVRO: krusen: Tratado de medicina física e 
reabilitação. Pág.: 282.] 
 
a) Compressas quentes por conversão; 
b) Microondas por conversão; 
c) Ondas-curtas por convecção; 
d) Ultra-som por condução. 
 
ALTERNATIVA (A): [FALSA] As compressão quentes, assim como banho de 
parafina, utilizam como transferência de calor a modalidade de condução, onde 
o calor passa de partícula para partícula; 
 
ALTERNATIVA (B): [VERDADEIRA] Microondas, utiliza a modalidade de 
transferência de calor por conversão ou radiação, onde o calor se transfere pelo 
espaço sob a forma de radiação eletromagnética, assim como o ultra violeta, o 
ondas curtas, o ultra-som e o laser 
 
ALTERNATIVA (C): [FALSA] Ondas curtas utiliza a modalidade de aquecimento 
por conversão. A convecção é o aumento da temperatura por contato com 
fluido, sendo o estímulo mecânico promovido pela movimentação do fluido ou 
pelo movimento do membro, exemplificado pelo turbilhão e hidroterapia. 
 
ALTERNATIVA (D): [FALSA] O Ultra-som utiliza a modalidade de aquecimento por 
conversão. A condução é o aumento da temperatura por contato direto. O 
transdutor de ultrassom converte (conversão) energia elétrica em energia 
mecânica (ultrassom). 
 
 
Questão 2) 
GRAU DE DIFICULDADE – fácil  
ASSUNTO  efeitos fisiológicos das correntes 
(PREFEITURA DE UBA MG – 2012) 
31. No que diz respeito aos efeitos fisiológicos dos recursos 
eletrotermofototerapêuticos, assinale a afirmativa INCORRETA: 
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a) A teoria das comportas atua de forma endógena somente através da TENS 
Acupuntura. 
b) A remodelagem atua como um processo de recuperação tecidual recrutando 
e utilizando a ação dos fibroblastos, fibrocolagenase e elastina. 
c) Os eletrogramas são recursos elétricos utilizados para diagnósticos. 
d) A difusão facilitada se caracteriza como a associação de moléculas 
carregadoras de proteínas com glicose e aminoácidos atravessando a 
membrana mais rapidamente. 
 
ALTERNATIVA (A): [VERDADEIRA] A teoria das comportas é uma outra forma de 
explicar a neurofisiologia de TENS. Os impulsos da TENS são transmitidos 
através de fibras de grosso calibre, do tipo A, que são de rápida velocidade, já os 
estímulos da dor são transmitidos através da fibras de calibre menor, do tipo C, 
que são lentas. No TENS Acupuntura o mecanismo de ação que produz 
analgesia com estimulação de baixa frequência tem sido descrito como sendo 
mediado por opiáceos.  
 
ALTERNATIVA (B): [FALSA] A fase de reparação ou recuperação tecidual,dentro 
do processo de cicatricial, tem como seu principal agente o fibroblasto, que 
produz colágeno, elastina e fibronectina. A fibrocolagenase tem como função 
remodelar o colágeno. 
 
ALTERNATIVA (C): [FALSA] Eletrograma são gráficos das alterações elétricas 
causadas pelas contrações dos músculos de um órgão, como exemplo o 
eletrocardiograma, ferramenta para diagnóstico em especial de arritmias 
cardíacas. 
 
ALTERNATIVA (D): [FALSA] A Difusão Facilitada é uma modalidade 
de difusão em que não ocorre gasto de energia, o transporte ocorre a favor do 
gradiente de concentração (do meio mais concentrado para o meio menos 
concentrado), em que as substâncias atravessam a membrana com a 
assistência de uma proteína transportadora específica localizada na superfície 
da membrana. Entre as substâncias que atravessam as membranas biológicas 
por difusão facilitada, destacam-se a glicose e grande parte dos aminoácidos. 
 
 
Questão 3) 
GRAU DE DIFICULDADE – fácil  
ASSUNTO  modalidades terapêuticas 
(PREFEITURA DE MARINGÁ PR- 2012) 
25 - Qual a modalidade terapêutica que tem como objetivo aliviar dores 
agudas e crônicas através de estímulos dados à fibras nervosas sensoriais 
utilizando de eletrodos colocados sobre a pele? 
a) Diatermia por ondas curtas. 
b) Estimulação Nervosa Elétrica Transcutânea. 
c) Corrente Russa. 
d) Laser de alta potência 
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ALTERNATIVA (A): [FALSA] A Diatermia por ondas curtas pode ser utilizada para 
tratamento de dores agudas e crônicas através de eletrodos. Existe dois tipos de 
eletrodos, os eletrodos capacitivos que são colocados sobre a pele com a 
necessidade de envolvê-los com uma toalha seca e felpuda e os eletrodos de 
Schliephake que são utilizados através de braços articulados que poderá ficar a 
uma distância de 1 a 2,5 cm do local a ser tratado ou como o anterior envolto em 
uma toalha e encostado na pele. Porém eles não terão ação nas fibras nervosas, 
e sim nas moléculas dipolares do tecido que entrarão em movimentação 
oscilatória contínua e gerará calor.  
 
ALTERNATIVA (B): [VERDADEIRA] A Estimulação Nervosa Elétrica Transcutânea 
– TENS é um recurso utilizado na clínica de Fisioterapia para promover 
analgesia em condições agudas e crônicas. A modalidade TENS envolve a 
aplicação de corrente elétrica através de eletrodos colocados na pele. Diferentes 
teorias têm sido propostas para o mecanismo de ação da TENS. Dentre estas, a 
mais popular é a Teoria do Controle do Portão, proposta por Melzack e Wall em 
1965. De acordo com esta teoria, a informação nociceptiva de fibras aferentes 
de pequeno diâmetro é   anulada pela estimulação de fibras de largo diâmetro e 
o estímulo doloroso é prevenido não atingindo estruturas supra-espinhais. 
 
ALTERNATIVA (C): [FALSA] A Corrente Russa não tem como objetivo o 
tratamento de dores agudas e crônicas, sua intervenção tem como objetivo a 
contração muscular e consequente fortalecimento e tonificação muscular. 
Através do pulso elétrico conduzido por eletrodos colocados sobre a pele, haverá 
o recrutamento de unidades motoras (fibras musculares). 
 
ALTERNATIVA (D): [FALSA] O Laser de alta potência é um recurso 
fisioterapêutico para o tratamento da dor, assim como sua ação anti-
inflamatória, contudo o mais utilizado é o Laser de Baixa Potencia. Seu 
mecanismo de ação estimula fibras nervosas de grosso calibre. Mas a forma de 
aplicação não utiliza eletrodos de superfície e sim emitidas através de canetas 
de emissão.  
 
Questão 4) 
GRAU DE DIFICULDADE – intermediária  
ASSUNTO  modalidades terapêuticas 
(PREFEITURA DE BALSA NOVA PR – 2012) 
15 - Os recursos elétricos são amplamente utilizados nos tratamentos 
fisioterapêuticos. Em relação ao tema, identifique as afirmativas a seguir 
como verdadeiras (V) ou falsas (F): 
( ) A iontoforese caracteriza-se pela introdução de fármacos através da pele com 
o uso da corrente galvânica, por 
meio do mecanismo de repulsão de íons de igual polaridade. 
( ) A corrente galvânica, por ser polarizada, pode ser utilizada por período de 
tempo superior a 20 minutos, sem riscos de queimaduras. 
( ) A corrente elétrica de baixa frequência operacional pode ser utilizada com o 
propósito de reduzir quadros álgicos e incrementar o fortalecimento muscular. 
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( ) Alteração sensitiva é uma contraindicação ao uso de qualquer recurso 
elétrico. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
a) V – F – F – V. 
b) F – V – F – F. 
c) V – V – V – V. 
d) F – V – V – F. 
►e) V – F – V – V. 
 
ASSERTIVA 1ª : [VERDADEIRA] A iontoforese é a introdução de radicais químicos 
nos tecidos, através de um campo elétrico, produzido por uma corrente 
unidirecional (corrente galvânica). Durante essa introdução ocorrerá repulsão e 
atração iônica de acordo com a polaridade de cada elétrodo e assim sua 
interação com a membrana biológica. Na iontoforese, além da difusão passiva, a 
penetração da droga é aumentada pelos mecanismos de eletrorepulsão, 
eletrosmose e aumento da permeabilidade da pele. 
 
ASSERTIVA 2ª : [FALSA] A corrente galvânica é uma forma de eletroterapia na 
qual temos um sentido único de corrente, onde os elétrons dirigem-se do pólo 
negativo em direção ao pólo positivo, a partir do circuito regenerador, criando 
assim duas áreas com dois pólos bem distintos. A corrente galvânica é uma 
corrente de baixa frequência, com fluxo de elétrons constante sem interrupção 
nem variação de intensidade na unidade de tempo. Existe o risco de queimadura 
cutânea por seu efeito eletrolítico. 
 
ASSERTIVA 3ª : [VERDADEIRA] A corrente elétrica de baixa frequência, com 
frequência de 0 a 1.000Hz, como a corrente farádica, galvânica e diadinâmicas, o 
TENS e o FES, tem ação tanto analgésica e quanto na estimulação muscular.   
 
FRASE 4ª : [VERDADEIRA] Alterações sensitivas entram na contraindicação de 
todos os recursos elétricos, devido ao alto risco de queimaduras. 
 
Portanto, a alternativa a ser assinalada corresponde a letra E 
 
Questão 5) 
GRAU DE DIFICULDADE – avançada 
ASSUNTO  Modalidades terapêuticas  
(PREFEITURA DE BALSA NOVA PR – 2012) 
16 - Em relação aos recursos terapêuticos empregados na fisioterapia, numere 
a coluna da direita de acordo com sua correspondência com a coluna da 
esquerda. 
1. Crioterapia. 
2. Laser. 
3. Ultrassom. 
4. Diatermia por ondas curtas. 
5. Infravermelho. 
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( ) Aplica-se de acordo com duas modalidades: pontual ou varredura. Possui 
ação anti-inflamatória e é indicado para favorecer o processo de cicatrização de 
feridas. 
( ) É um recurso de alta frequência operacional que produz aquecimento 
profundo e vasodilatação, sendo contraindicado em pacientes com alteração de 
sensibilidade. 
( ) É responsável por produzir aquecimento superficial evidenciado por eritema e 
aumento da temperatura local. 
( ) Possui frequência operacional de 1 Mhz e 3 Mhz, e por sua ação fibrinolítica é 
indicado para reduzir aderências cicatriciais. 
( ) Responsável pela rápida vasoconstrição superficial, seguida por redução da 
taxa metabólica local. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta na coluna da direita, 
de cima para baixo. 
a) 1 – 5 – 3 – 4 – 2. 
b) 2 – 3 – 5 – 1 – 4. 
►c) 2 – 4 – 5 – 3 – 1. 
d) 3 – 2 – 5 – 4 – 1. 
e) 5 – 3 – 2 – 1 – 4. 
 
FRASE 1ª : [CORRESPONDE LASER] A Laserterapia pode ser utilizada com a 
modalidade pontual ou varredura manual. Dentre seus principais efeitos estão o 
aumento do tecido de granulação, a regeneração de fibras nervosas, a 
neoformação de vasos sanguíneos, o aumento da produção de colágeno e das 
ligações cruzadas do colágeno, a aceleração no processo de cicatrização e o  
aumento da  atividade fagocitária dos macrófagos e lnfócitos. 
 
FRASE 2ª : [CORRESPONDE ONDAS CURTAS] A Diatermia por ondas curtas é 
uma radiação não-ionizante usada por fisioterapeutas para enviar calor e 
“energia” para tecidos situados profundamente. A diatermia fisioterapêutica usa 
as bandas de onda de radiofreqüência de 27,12 MHz. Essa alta freqüência de 
27,12 MHz é usada para prevenir a interferência de outras bandas de freqüência 
que são usadas nas comunicações. O principal efeito das OC assim como das 
OCP é o aquecimento dos tecidos. A decisão quanto a usar OC pode ser 
apropriada se o resultado de tratamento desejado for produzir aquecimento 
dentro dos tecidos profundos, assim como aumenta o fluxo sanguíneo, assiste 
na resolução da inflamação, aumenta a extensibilidade do tecido colagenoso 
profundo, diminui a rigidez articular e alivia dor e espasmo nos músculos 
profundos 
 
FRASE 3ª : [CORRESPONDE INFRAVERMELHO] A Radiação Infravermelha é um 
agente térmico superficial usado para alívio da dor e rigidez, para aumentar a 
mobilidade articular e favorecer a regeneração de lesões de tecidos moles e 
problemas da pele. Ocorrerá eritema local, que deverá ser avaliado 
constantemente, e aumento da temperatura local. 
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FRASE 4ª : [CORRESPONDE ULTRASSOM] O Ultrassom utiliza frequências 
elevadas para efetuar seus efeitos terapêuticos, com aparelhos operando com 1 
MHz, 3 MHz e 5 MHz. Na fase de remodelagem, ocorre sua ação fibrinolítica, ele 
aumenta a resistência tênsil, a reorientação e a quantidade de fibras colágenas.  
FRASE 5ª: [CORRESPONDE CRIOTERAPIA] A Crioterapia é a utilização do frio 
com fins terapêuticos. É conhecida também como terapia por frio. A crioterapia 
é indicada nos casos de controle da inflamação, controle do edema, controle da 
dor, diminuição do espasmo muscular e facilitação da contração muscular. Essa 
terapia possui diversas aplicações, entre elas: bolsas de gelo, imersão em água 
gelada e os sprays muito utilizados nos esportes. Uma das principais funções da 
crioterapia é a diminuição do fluxo sanguíneo e do metabolismo devido uma 
vasoconstricção imediata na região tratada. 
 
Portanto, a alternativa a ser assinalada corresponde a letra C 
 
Questão 6) 
GRAU DE DIFICULDADE – intermediária 
ASSUNTO  modalidades terapêuticas 
(PREFEITURA DE TERESINA PI – 2012) 
30. Dentre os recursos eletrotermofototerápicos, podemos destacar alguns no 
tratamento de úlceras por pressão, EXCETO:  
a) Laser. 
b) Microcorrente. 
c) Ultra-som. 
d) Microondas. 
 
ALTERNATIVA (A): [FALSA] O Laser Terapêutico de baixa potencial, largamente 
utilizado na fisioterapia como recurso terapêutico, tem como seus principais 
efeitos a analgesia,  resposta anti-inflamatória, resposta anti-edematoso e a 
Cicatrização.  É um dos recursos para o tratamento da úlcera de pressão com o 
laser de 830nm e 904nm. 
 
ALTERNATIVA (B): [FALSA] A Microcorrente consiste num procedimento 
realizado com uma corrente sub-sensorial (sem dor) capaz de estimular a 
renovação celular, estimular a circulação e tonificar a musculatura.  É uma 
estimulação que utiliza correntes de baixa intensidade. Além do incremento na 
migração celular, outra evidência no arranjo dos fibroblastos e além de 
aumentar  a síntese de ATP. Assim como o laser é coadjuvante no tratamento 
das úlceras de pressão. 
 
ALTERNATIVA (C): [FALSA] O Ultrassom tem sido usado para promover o 
tratamento da úlcera de pressão, no estímulo da produção de tecido de 
granulação. Seus efeitos terapêuticos têm se mostrado benéficos no tratamento 
de uma grande variedade de condições, como cicatrização de úlceras, estímulo 
à neovascularização em tecidos isquêmicos, integração de enxertos de pele 
total, consolidação de fraturas e pseudo-artroses e também na cicatrização 
tendinosa. O UST induz mudanças fisiológicas como ativação de fibroblasto, 
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colágeno e diminuição de células inflamatórias por aceleração do metabolismo 
celular, e, quando aplicado de maneira adequada, pode reduzir a dor. 
 
ALTERNATIVA (D): [VERDADEIRA] O Microondas é uma forma de tratamento em 
que se usa uma corrente de alta frequência (2.450MHz), com comprimento de 
onda eletromagnética de 12,25cm com fins terapêuticos. É formado por um 
gerador de alta freqüência, dispositivo chamado magnetron, que orienta a 
corrente por um cabo coaxial formando uma antena na frente de um refletor de 
metal, emitindo o feixe em uma direção. É indicado em processos inflamatórios 
articulares (artrite, bursite, epicondilite), espamos musculares, lombalgia e 
contusões. Não tendo aplicação e efeito cicatricial. 
 
 
Questão 7)   
GRAU DE DIFICULDADE – intermediária 
ASSUNTO  Biofísica  
(PREFEITURA DE TERESINA PI – 2012) 
31. De acordo com a classificação das correntes terapêuticas, podemos 
afirmar corretamente:  
a) Ultra-som é uma corrente de baixa frequência, com correntes de 1 a 1000Hz. 
b) Ultra-som é uma corrente de alta frequência, com correntes acima de 
100.000Hz. 
c) Cronaxia é um estímulo mínimo, capaz de contrair um músculo. 
d) Reobase é o tempo que o músculo leva para responder ao estímulo. 
 
ALTERNATIVA (A): [FALSA] O Ultrassom terapêutico utiliza correntes de alta 
frequência. Quem utiliza correntes de baixa frequência é o TENS, FES, as 
correntes Galvânicas e Farádicas.  
 
ALTERNATIVA (B): [VERDADEIRA] O Ultrassom utiliza correntes elétricas de alta 
frequência. Na classificação quanto à frequência as altas frequências são acima 
de 100.000Hz. Assim como o Microondas e o Ondas Curtas. 
 
ALTERNATIVA (C): [FALSA] A Cronaxia é o tempo mínimo para que ocorra uma 
contração muscular.   
 
ALTERNATIVA (D): [FALSA] Reobase é o estímulo mínimo para que seja 
deflagrado um potencial de ação e haja uma contração muscular.   
 
Nota do Autor (Nº1):  
As correntes utilizadas em eletroterapia podem ter efeitos eletro-químicos, 
motores ou sensitivos. Podem variar ainda quanto à freqüência e as formas de 
onda. Para uma boa compreensão sobre os efeitos da eletroterapia, é 
importante ter em mente alguns aspectos básicos relativos à corrente 
elétrica, freqüência de onda, forma de onda. 
Classificação quanto às freqüências 
 Baixa Freqüência: 1 a 1.000 Hz (mas utilizada na prática clínica a faixa de 1 

a 200 Hz). Ex.: Corrente Galvânica, Farádica, Diadinâmicas, Tens e FES. 
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 Média Freqüência: entre 1.000 a 100.000 Hz, sendo utilizado na eletroterapia 
de 2.000 a 4.000 Hz. Ex.: Interferencial e Corrente Russa. 

 Alta Freqüência: acima de 100.000 Hz. Ex.: Ondas Curtas, Microondas, Ultra-
som (Ultra-som Terapêutico). 
 

Classificação quanto às formas de ondas 
 
Formas de ondas: 
 Diretas: retilínea ou contínua, polarizada. Ex: Corrente Galvânica. Efeitos: 

aplicação dos medicamentos por ter polaridade definida; hiperemia e 
vasodilatação. 

 Alternadas: Bifásica, continuada (sem intervalos entre os pulsos). As formas 
dos pulsos podem ser: Quadrada, triangular e senoidal. 

 Pulsadas: Monofásica ou Bifásica, separada por intervalos entre pulsos. As 
ondas podem apresentar formato: quadrada, triangular e senoidal. 

Quanto ao formato dos pulsos: 
 Quadrática: alternada, despolarizada. Ex: TENS, Corrente Russa, SMS. 

Efeitos: analgesia, contração, estimulação muscular de força. 
 Exponencial: polar e apolar Ex: Corrente Farádica. Efeitos: contração 

muscular. 
 Senoidal: alternada, bifásica, simétrica, apolar. Ex: Corrente Interferencial. 
 Semi-senóide: monofásica, polar ou apolar. Ex: Diadinâmicas de Bernard: 

DF, MF, CP, LP, RS. 
 Triangular: apolar ou polar (dependendo do aparelho), monofásica, 

alternada. Ex: Corrente Farádica. 
 Quadrática com Triangular: apolar, alternada, bifásica, assimétrica. Ex: só 

existe no TENS. 
Quanto ao fluxo da corrente 
 Monofásica: quando a onda existe somente em um dos semiciclos, sendo 

bloqueada no outro semiciclo. Neste caso a onda é necessariamente 
assimétrica. 

 Bifásica: quando a onda existe nos dois semiciclos. Pode ser simétrica ou 
assimétrica. 

Quanto ao formato dos pulsos em cada semiciclo (Somente no fluxo bifásico) 
 Ondas simétricas: quando a geometria dos semiciclos é invertida em 

relação ao 0V. 
 Ondas assimétricas: quando a geometria dos semiciclos é diferente. 
 
 
 
Questão 8) 
GRAU DE DIFICULDADE – intermediária 
ASSUNTO  modalidades terapêuticas 
(PREFEITURA DE ITAMARATI MG – 2012)  
12. No que se refere à eletroterapia, assinale V para as alternativas 
verdadeiras ou F para as alternativas falsas: 
( ) A corrente galvânica é uma forma de corrente contínua. Um exemplo de sua 
aplicação terapêutica é a iontoforese. 
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( ) O infravermelho e o laser são exemplos do uso terapêutico da radiação 
fototérmica. 
( ) A terapia por ondas curtas consiste na aplicação terapêutica de correntes 
alternadas de alta frequência — 10 MHz a 100 MHz — que provocam o 
aquecimento profundo dos tecidos biológicos, por conversão da energia elétrica 
em calor. 
( ) O ultravioleta e o laser são exemplos, respectivamente, de radiações 
fototérmica e fotoquímica passíveis de utilização terapêutica. 
 
Marque a sequência CORRETA. 
a) V, V, V, F; 
b) F, V, F, V; 
c) F, F, V, V; 
d) V, V, F, F. 
 
FRASE 1ª : [VERDADEIRA] A corrente Galvânica é o exemplo única de corrente 
direta utilizada na eletroterapia. Devido suas polaridades definidas pode ser 
utilizada para aplicação de medicações, chamada de Iontoforese.  
FRASE 2ª : [VERDADEIRA] O uso da radiação fototérmica  para promoção de 
anti-inflamatórios, analgésicos e aumento do metabolismo local são aplicados 
de forma terapêutica através do infravermelho e laser.  
 
FRASE 3ª : [FALSA] O Ondas Curtas utilizam de correntes alternadas de alta 
frequência (acima de 100.000Hz), que provocam aquecimento profundo dos 
tecidos biológicos, por conversão da energia elétrica em calor. 
 
FRASE 4ª : [FALSA] O Ultravioleta não se encaixa na classificação de 
fototermoterapia, e somente de fototerapia pois não produz radiações 
fototérmicas. O laser tem essa ação fototérmica, contudo ambos são passíveis 
de aplicabilidade terapêutica.   
 
Portanto, a alternativa a ser assinalada é a letra D. 
 
Nota do Autor (Nº2): 
 
A IONTOFORESE é a introdução de íons medicamentosos no tecido com o 
auxílio da corrente galvânica com fins terapêuticos. Os íons penetram no tecido 
pela repulsão proveniente do pólo do eletrodo que é de mesmo sinal do 
medicamento, soluções aquosas ou pomadas que se dissociam em íons. Estes 
são reabsorvidos pela rede local e levados pela circulação sangüínea a todas as 
regiões do corpo. A profundidade de penetração depende da circulação e da 
velocidade de absorção do íon pelo tecido.  
 
Tempo de Tratamento = 20 minutos 
Profundidade de introdução do medicamento = 2 a 3 mm 
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Questão 9) 
GRAU DE DIFICULDADE – fácil 
ASSUNTO  ttratamento 
(PREFEITURA DE ITAMARATI MG – 2012)  
14. Indique qual dos tratamentos abaixo é Contra-indicado em pacientes que 
apresentam material metálico intraósseo na área a ser tratada. 
a) ondas curtas; 
b) laser; 
c) infravermelho; 
d) turbilhão. 
 
ALTERNATIVA (A): [VERDADEIRA] Ondas Curtas é contraindicado em pacientes 
com implantes metálicos ou fixadores externos pois o metal concentra o campo 
magnético. Outros exemplos de contraindicação são a utilização de 
marcapassos implantados , problemas circulatórios (trombose venosa recente, 
circulação deficitária), alterações de sensibilidade,  hemorragia, gestação e 
recém-nascidos. 
 
ALTERNATIVA (B): [FALSA] O laser não é contraindicado em pacientes com 
implantes metálicos, suas contraindicações estão relacionadas com processos 
neoplásicos, área dos olhos e da glândula tireoide, útero gravídico, áreas de 
hemorragia, processo bacteriano e irritação cutânea. 
 
ALTERNATIVA (C): [FALSA] O Infravermelho não interfere nos implantes 
metálicos, não sendo contraindicado. Suas contraindicações são alteração de 
sensibilidade térmica, estado febril, traumas agudos, tecido maligno na pele, nos 
testículos e processo infeccioso local.    
 
ALTERNATIVA (D): [FALSA] O turbilhão não existe contraindicação em pacientes 
com implantes metálicos, tendo como principais contraindicações o estado 
febril, infecções locais e feridas abertas.    
 
Questão 10) 
GRAU DE DIFICULDADE – avançada 
ASSUNTO  Efeitos fisiológicos 
 (PREFEITURA VILA VELHA ES – 2012)  
38. Observe as afirmativas sobre os efeitos fisiológicos das seguintes 
modalidades terapêuticas: 
I. o ultravioleta provoca aumento no metabolismo do cálcio. 
II. o ultrassom aumenta a extensibilidade dos tecidos conjuntivos. 
III. o de baixa potência facilita a cicatrização dos tecidos. 
IV. a corrente elétrica interferencial auxilia na consolidação de fraturas. 
 
Com base nas afirmativas acima, assinale a alternativa correta. 
A) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
B) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 
C) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas. 
D) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas. 
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E) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.  
 
FRASE 1ª : [VERDADEIRA] A Luz Ultravioleta converte o ergosterol (precursor da 
vitamina D nos vegetais) e o calciferol (precursor da vitamina D nos animais), em 
vitamina D, que permite a absorção e cálcio pelo organismo. A luz ultravioleta 
entre 290 nm e 315 nm (UVB) conjuga duplas pontes de hidrogênio nos 
carbonos C5 e C7, produzindo pré Vitamina D. Uma vez produzida, a Pré-
Vitamina D forma homodímeros em aproximadamente 24 horas, 
transformando-se em Vitamina D.  
 
FRASE 2ª : [VERDADEIRA] O Ultrassom terapêutico possui ações térmicas e 
atérmicas, o que gera possibilidades de aumento de extensibilidade tecidual do 
tecido colágeno e metabolismo celular, regeneração tecidual, e pode auxiliar nos 
efeitos anabólicos do alongamento estático. 
 
FRASE 3ª : [VERDADEIRA] O Laser de baixa potencia é um potencial recurso na 
cicatrização de úlceras venosas e de pressão. A radiação laser apresenta efeitos 
primários (bioquímico, bioelétrico e bioenergético), que atuam a nível celular 
promovendo aumento do metabolismo, podendo aumentar a proliferação, 
maturação e locomoção de fibroblastos e linfócitos, intensificar a reabsorção de 
fibrina, aumentar a quantidade de tecido de granulação e diminuir a liberação de 
mediadores inflamatórios, acelerando assim o processo de cicatrização 
 
FRASE 4ª : [VERDADEIRA] Correntes elétricas de baixa frequência e a corrente 
interferencial (correntes elétricas alternadas de média frequência, com sua 
amplitude modulada a baixa frequência) são relatadas como importante 
tratamento não farmacológico na estimulação da osteogênese, sendo o 
ultrassom também capaz de realizar tal incentivo terapêutico. 
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O que você achou dessas 10 questões comentadas?

Todas elas fazem parte do livro “500 Questões Comentadas de Provas e 
Concursos em Fisioterapia”. Caso deseje ter acesso a mais 490 questões 
comentadas e resumos de todos os assuntos, basta acessar o link clicando na 
imagem abaixo para garantir o seu livro! 

aproveitem o desConto e frete grátis!
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