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Resumo.A fáscia plantar é uma membrana de tecido conjuntivo responsável por estabilizar o arco longitudinal medial 
e auxiliar na força de impulso durante a corrida e ao realizar saltos. O constante tracionamento dessa estrutura, provoca 
microtraumatismos de repetição, que leva a um processo inflamatório, originando a fascite plantar. O presente trabalho 
objetivou verificar o efeito da laserterapia na dor e funcionalidade de indivíduos com fascite plantar. Realizou-se um 
estudo-piloto do tipo ensaio clínico, controlado e randomizado, com 6 indivíduos, divididos em G1 e G2, que realizaram, 
anteriormente a laserterapia, alongamentos de tríceps sural e massagem de fricção transversa. No grupo G1 foi apli-
cado o LASER desligado, enquanto que G2, era aplicado o LASER invisível (808Nm), no modo contínuo, com potência 
de 60 mW e dose de 15 J de forma pontual com contato. A intervenção foi realizada três vezes por semana durante um 
mês, sendo os voluntários avaliados na 1ª e 12ª sessões. A dor foi avaliada através da Escala Visual Analógica (EVA) 
e da algometria de pressão enquanto que a funcionalidade foi através do triple hop test. Foram realizados testes inter-
grupos e intragrupo, considerando um valor de significância p ≤ 0,05 para todos os testes. Analisando os resultados 
referentes a variável dor por meio da EVA, verificou-se que após a intervenção, o grupo G2 apresentou uma pontuação 
significativamente menor em comparação com o grupo G1 (LASER (G2): 1,75 ± 1,71 / Placebo Controlado (G1): 5,4 
± 1,14; p = 0,014). Na análise intragrupo, observou-se que apenas a variável funcionalidade avaliada por meio do 
triple hop test apresentou uma diferença significativa, somente no grupo G2. Os voluntários deste grupo saltaram uma 
distância maior no teste, significando uma melhora funcional (LASER antes: 2,22 cm ± 0,90; LASER após: 2,95 cm ± 
0,79; p = 0,035). Verificou-se que a laserterapia, em nosso estudo, foi efetiva quanto à melhora da funcionalidade e da 
sensação subjetiva de dor. Constatou-se que o pequeno número da amostra juntamente com a dose fixa empregada 
foram as limitações apresentadas pelo estudo. 
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