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RESUMO 

 

 

A cicatrização de feridas cutâneas é um desafio constante na clínica cirúrgica animal, exigindo 

novos métodos terapêuticos para que o processo seja otimizado e se realize de forma adequada. 

Neste aspecto, o laser de baixa potência tem sido estudado e aplicado em diferentes espécies, 

como uma ferramenta auxiliar na cicatrização de feridas. No entanto, por ser uma terapia com 

diversas variáveis a serem controladas, há grande dificuldade em se estabelecer protocolos 

ideais. Objetivos: Avaliar os efeitos da utilização do laser de baixa potência em doses 

crescentes ou fixa na cicatrização de feridas cutâneas em ratos. Material e Métodos: foram 

utilizados 75 ratos machos, distribuídos em três grupos, sendo o grupo controle que não recebeu 

tratamento, denominado de GC, grupo tratado com laser na dose fixa de 3 J/cm2 (GLF) e tratado 

com laser em doses crescentes de 1 J/cm2, 3 J/cm2, 5 J/cm2 (GLV). A lesão foi realizada com 

punch metálico de 9 mm de diâmetro no dorso de cada animal e o laser foi aplicado em dias 

alternados. Foram realizadas analises macroscópicas e histológicas por meio das técnicas de 

coloração HE e picrosirius red. Resultados: macroscopicamente, todos os grupos tiveram 

fechamento completo das feridas no 19º dia após as lesões. Microscopicamente observou-se 

que nos dias 3 e 7 após a lesão, a presença de polimorfonuclear foi menor nos grupos irradiados 

e que GLV apresentou a menor média em relação aos demais grupos (p < 0,05). O infiltrado 

mononuclear foi observado em todos os tempos de avaliação microscópica, apresentando-se 

em maior quantidade nos grupos irradiados. No terceiro dia de lesão, GLV apresentou maior 

quantidade desse tipo celular (p < 0,05), no sétimo dia o infiltrado foi maior em GLV (p < 0,05) 

e, nos dias 10 e 14, o infiltrado diminuiu em todos os grupos, sendo a maior média do GLF (p 

< 0,05). A partir do sétimo dia de lesão foi observado tecido conjuntivo vascular. No 14º dia 

observou-se tecido fibrovascular no GC e em maior frequência para GLV (p<0,05). Com 

avaliação da angiogênese observou-se no dia sete após a lesão, maior número de vasos para 

GLF (p ˂ 0,05). No 21º dia de lesão, GC apresentou menor quantidade de vasos que os grupos 

irradiados (p ˂ 0,05). A quantificação do colágeno mostrou que grupos tratados com o laser 

apresentam maior deposição de colágeno Conclusão: O laser de baixa potência otimizou a 

cicatrização das feridas, atenuou a inflamação aguda, aumentou a vascularização local, 

proporcionou a formação de tecido de granulação mais organizado e maior deposição de 

colágeno. A densidade de energia de 1 J/cm2 foi mais eficiente nos três primeiros dias da lesão, 

com melhores resultados na ação anti-inflamatória, enquanto que 3 J/cm2 demostrou melhores 

resultados no sétimo dia de lesão. As densidades de energia de 3 J/cm2 e 5 J/cm2 a partir do 14º 

dia de lesão, mostraram-se benéficas para a remodelação tecidual. Dessa forma, este trabalho 
contribui para a compreensão da aplicação de diferentes densidades de energia em relação aos 

diferentes períodos do processo de cicatrização. 

 

Palavras-chave: deposição de colágeno; densidade de energia; inflamação; reparação tecidual 
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ABSTRACT 

 

 

The wound healing is a constant challenge in the animal surgical clinic, requiring new 

therapeutic methods for the process to be optimized and performed properly. In this aspect, the 

low-level laser therapy has been studied and applied in different species, as an auxiliary tool in 

wound healing. However, because it is a therapy with several variables to be controlled, it is 

very difficult to establish ideal protocols. Objectives: To evaluate the effects of using low-level 

laser therapy in increasing doses or fixed in the healing of cutaneous wounds in rats. Material 

and Methods: 75 male rats were used, divided into three groups, the control group that received 

no treatment, known as GC, group treated with laser at a fixed dose of 3 J/cm2 (GLF) and treated 

with increasing doses 1 J/cm2, 3 J/cm2, 5 J/cm2 (GLV). The lesion was performed with metallic 

punch 9 mm diameter on the back of each animal and laser irradiated on alternate days. 

Macroscopic and histological analyzes were performed using HE and picrosirius red staining 

techniques. Results: macroscopically, all groups had complete closure of the wounds on the 

19th day after the lesions. Microscopically it was observed that on days 3 and 7 after the lesion, 

the presence of polymorphonuclear was lower in the irradiated groups and that GLV presented 

the lowest mean in relation to the other groups (p <0.05). The mononuclear infiltrate was 

observed at all times of microscopic evaluation, being present in greater quantity in the 

irradiated groups. On the third day of the lesion, GLV presented a greater amount of this type 

of cell (p <0.05), on seventh day the infiltrate was higher in GLV (p <0.05) and, on days 10 and 

14, the infiltrate decreased in all groups, with the highest mean GLF (p <0.05). From the seventh 

day of injury, vascular connective tissue was observed. On the 14th day, fibrovascular tissue 

was observed in the GC and more frequently for GLV (p <0.05). With the evaluation of 

angiogenesis, a greater number of GLF vessels (p ˂ 0.05) were observed on day seven post-

injury. On the 21th day of injury, GC had fewer vessels than the irradiated groups (p ˂ 0.05). 

Conclusion: The low-level laser therapy optimized wound healing, attenuated the acute 

inflammation, increased local vascularization, provided the formation of more organized and 

larger granulation tissue collagen deposition. The energy density of 1 J/cm2 was more efficient 

in the first three days of the lesion, with better results in the anti-inflammatory action, whereas 

3 J / cm2 showed better results on the seventh day of injury. Energy densities of 3J/cm2 and 

5J/cm2 from the 14th day of injury were shown to be beneficial for tissue remodeling. In this 

way, this work contributes to the understanding of the application of different energy densities 

in relation to the different periods of the cicatrization process. 

 

Keywords: collagen deposition; energy density; inflammation; tissue repair 
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CAPÍTULO 1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

O processo de restauração da arquitetura e função dos tecidos, após uma lesão, é 

denominado reparo, que pode ocorrer por meio dos processos de regeneração ou cicatrização. 

A regeneração, refere-se à organização tecidual com o crescimento de células e tecidos para 

substituição das células mortas ou danificadas, de forma a compor estruturas que sejam 

idênticas às originais, promovendo restituição total da estrutura e funcionalidade do tecido1,2. 

A cicatrização de feridas é um processo biológico dinâmico e complexo, cujas estruturas 

danificadas e células mortas são substituídas por tecido conjuntivo. Didaticamente divide-se a 

cicatrização em três fases, denominadas inflamatória, proliferativa e de remodelação. A fase 

inflamatória é marcada por fenômenos vasculares, coagulação, hemostase e mecanismos 

celulares. Durante a fase proliferativa ocorre a reepitelização, fibroplasia e angiogênese, 

respectivamente. Na fase de remodelação, ocorre diminuição da atividade celular e do número 

de vasos sanguíneos, reorganização do colágeno e aumento da resistência da cicatriz3–5.  

O processo cicatricial é comum às feridas cutâneas, sendo uma das lesões de maior 

importância na clínica cirúrgica. Assim, exige-se constantemente a pesquisa por novos 

fármacos, materiais e terapias para a reparação tecidual.  Nesse sentido, os estudos in vitro e in 

vivo voltados à utilização do laser de baixa potência na cicatrização de feridas se intensificam 

e tem demonstrado resultados importantes, como ação anti-inflamatória, neoangiogênese, 

estimulo da síntese e deposição de colágeno, aumento da quantidade de fibroblastos e contração 

da ferida6,7. De forma simplificada, estes efeitos são desencadeados quando a energia liberada 

pelo aparelho de laser é absorvida pelos tecidos gerando reações fotobiológicas, das quais a 

participação da cadeia respiratória se destaca, juntamente com os fotorreceptores primários e a 

sinalização celular8. 

No entanto, as informações referentes aos parâmetros a serem utilizados e 

adaptados às diferentes espécies e tipos de lesões em tecidos moles são escassas9,10. A potência 

e densidade de energia são os parâmetros mais controversos, sendo alvos de um grande número 

de pesquisas que buscam elucidá-los e adaptá-los dentro de protocolos terapêuticos7–9. Desta 

forma, esta revisão objetivou compilar e explorar informações sobre aspectos relevantes do 

processo de cicatrização de feridas, dos princípios da laserterapia, da interação da luz com 

tecidos biológicos e dos efeitos celulares positivos para a reparação tecidual.  
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2. REVISÃO DE LITERATURA  

 2.1. Pele  

A pele representa o maior órgão do corpo, cuja extensão corresponde à 

aproximadamente 16% do peso corpóreo animal11,12. É constituída por uma porção epitelial de 

origem ectodérmica, designada de epiderme e uma porção conjuntiva de origem mesodérmica, 

denominada derme. Em continuidade com a derme, se encontra a hipoderme ou tecido celular 

subcutâneo. Há ainda estruturas anexas da pele, como folículos pilosos, unhas, glândulas 

sudoríparas, sebáceas e mamárias13. 

A epiderme é constituída por epitélio estratificado pavimentoso queratinizado e 

apresenta células como, melanócitos, células de Langerhans e células de Merkel e a mais 

abundantes, os queratinócitos14. Essa porção é dividida em quatro camadas básicas: estrato 

basal, estrato espinhoso, estrato granuloso e o estrato córneo. Existe ainda uma quinta camada 

denominada de estrato lúcido, para pele sem pêlos13. O estrato córneo é formado por muitas 

camadas de células queratinizadas, achatadas, denominadas de corneócitos. Logo abaixo, 

constituindo o estrato granuloso, estão as células degeneradas com grânulos cerato-hialinos 

basofílicos15. Em continuidade ao estrato granuloso está o estrato espinhoso, formado por 

células cuboides ou ligeiramente achatadas, de núcleo central, citoplasma com curtas expansões 

que contem feixes de filamentos de queratina16. Por fim, a camada mais interna da epiderme é 

o estrato basal, rico em células-tronco, apresenta intensa atividade mitótica, sendo responsável, 

junto com a camada espinhosa, pela constante renovação da epiderme13,16. 

A derme é o tecido conjuntivo que apoia a epiderme e une a pele ao tecido 

subcutâneo ou hipoderme, constituindo-se por duas camadas. A camada mais superficial é a 

papilar, sendo delgada e composta por tecido conjuntivo frouxo, que forma as papilas dérmicas. 

A segunda camada e mais profunda, é chamada de reticular, sendo esta, espessa e formada por 

tecido conjuntivo denso15,16. Na derme normal, há mastócitos, linfócitos, plasmócitos, 

macrófagos e raramente, eosinófilos e neutrófilos. Estas células derivam da medula óssea e são 

transportadas à derme pelo sangue 13. Ambas as camadas contêm muitas fibras elásticas, que 

são responsáveis, em parte, pela elasticidade da pele. Além dos vasos sanguíneos, linfáticos e 

dos nervos, também são encontrados na derme folículos pilosos, glândulas sebáceas e glândulas 

sudoríparas12.  

A hipoderme é formada por tecido conjuntivo frouxo, que une a derme aos órgãos 

subjacentes. Dependendo da região e do grau de nutrição do organismo, a hipoderme pode ter 

uma camada variável de tecido adiposo que, quando desenvolvido, constitui o panículo adiposo. 
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Esse panículo, além de modelar o corpo, também é uma reserva de energia e proporciona 

proteção contra o frio12,16. 

Por ser um dos maiores órgãos, a pele é a primeira barreira de proteção do 

organismo. Desta forma, o tecido tegumentar está envolvido em funções, como a proteção 

contra atrito e desidratação, pela presença da camada queratinizada da epiderme; proteção 

contra radiação ultravioleta, devido a produção de melanina; termorregulação e excreção de 

substâncias, promovidas pelas glândulas sudoríparas; síntese de vitamina D3, pela ação da 

radiação ultravioleta do sol sobre precursores sintetizados no organismo12. É importante 

ressaltar que, por ser um órgão exposto, o tegumento está sujeito a constantes agressões, 

exigindo boa capacidade de reparação para garantir a sobrevivência do animal13. 

 

2.2. Cicatrização 

A cicatrização de feridas é um processo dinâmico, que consiste em uma coordenada 

cascata de eventos celulares, moleculares e bioquímicos que interagem entre si, para que ocorra 

a reepitelização e a reconstituição tecidual, podendo ser classificada conforme a proximidade 

das bordas da ferida, como cicatrização de primeira e segunda intenção. A cicatrização por 

primeira intenção ocorre quando as bordas de um sitio estão diretamente opostas e reúnem-se 

rapidamente. Em dois a três dias a hemorragia, as proteínas plasmáticas e os debris celulares 

no interior da ferida são fagocitados e removidos por macrófagos. Novos vasos sanguíneos se 

desenvolvem e crescem na lesão e a matriz extracelular (MEC) é sintetizada, preenchendo a 

abertura entre as bordas teciduais. Em semanas, a área da ferida é substituída por fibras de 

colágeno, dando à pele força tensora quase normal após a cicatrização13,17. 

Na cicatrização por segunda intenção, há perda extensa de tecido. Nesses casos as 

bordas de corte da pele não são suficientes para serem aproximadas. O tecido conjuntivo é 

sintetizado e disposto de forma aleatória, levando a um processo de cicatrização desorganizado. 

Essa desorganização pode também retardar a migração de células epiteliais, prejudicando a 

deposição ordenada de MEC na ferida. O novo tecido conjuntivo fibrovascular forma tecido de 

granulação, cuja resistência mecânica é inferior e pode romper, resultando em lacerações das 

feridas 2,3.  

Com o objetivo de facilitar o entendimento do mecanismo da cicatrização, são 

utilizadas diferentes classificações em relação às fases do processo de cicatrização. Em 1910, 

foi descrita uma sequência ordenada de eventos, divididos posteriormente em cinco elementos 

principais: inflamação, proliferação celular, formação do tecido de granulação, contração e 

remodelação da ferida17. Alguns autores dividem esse processo em quatro fases temporais: 
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hemostasia, inflamação, proliferação e remodelamento13,18. De forma mais didática, outros 

autores preferem considerar três estágios no processo de cicatrização: fase inflamatória, fase de 

proliferação ou de granulação e fase de remodelação ou de maturação4,5,17,19,20. 

 

2.2.1. Fase inflamatória  

Essa primeira fase inclui uma etapa precoce, caracterizada por fenômenos 

vasculares, hemostase e coagulação e outra por mecanismos predominantemente celulares17. A 

resposta inflamatória aguda, demonstrada pelos sinais cardinais locais da inflamação, rubor, 

tumor, calor, dor e perda da função, pode durar até 96 horas ou mais, caso o processo de 

cicatrização seja interrompido por infecção, trauma ou alguma outra intercorrência13.  

Com a ocorrência do ferimento, inicia-se o extravasamento sanguíneo que preenche 

a área lesada com plaquetas, hemácias e fibrinogênio. As plaquetas são ativadas pelas 

substâncias da matriz extracelular que envolve a membrana basal do endotélio. 

Concomitantemente, o fibrinogênio sérico é clivado pela trombina resultante das vias de 

coagulação, formando monômeros de fibrina que se polimerizam, para que, junto com 

plaquetas, forme um tampão hemostático, que além de restabelecer a hemostasia e formar uma 

barreira contra invasão de microrganismos, organiza matriz provisória necessária para migração 

celular4,21.                                                                                                                                                                   

As plaquetas, além de participar da formação do tampão hemostático, também 

secretam múltiplos mediadores. Induzidas pela trombina, sofrem a degranulação plaquetária e 

liberam fatores de crescimento, como o derivado de plaquetas (PDGF), crescimento epidérmico 

(EGF), crescimento transformante-α (TGF-α), crescimento transformante-β (TGF-β) e o fator 

de crescimento de endotélio vascular (VEGF), além de glicoproteínas adesivas, que são 

importantes constituintes da matriz extracelular provisória. Além disso, a cascata de coagulação 

gera as anafilatoxinas C3a e a C5a, que aumentam diretamente a permeabilidade dos vasos 

sanguíneos e atraem os neutrófilos e monócitos para ferida (Quadro 1)22. 

Os primeiros tipos celulares a predominarem no sítio da lesão são os neutrófilos, 

com maior concentração 24 horas após a lesão. Além de serem responsáveis pela liberação de 

proteases e espécies reativas de oxigênio, provocando a morte de microrganismos e degradação 

de macromoléculas, os neutrófilos estão envolvidos nos processos fagocíticos de 

microrganismos e remoção de debris celulares. Em 48-96 horas, a população de células 

inflamatórias começa a alterar, predominando monócitos. Monócitos circulantes são atraídos e 

infiltram o local da ferida, se diferenciam em macrófagos, e juntamente com os macrófagos 

teciduais residentes, coordenam o processo de reparo17.  



5 

 

 

 

QUADRO 1 – Principais citocina e fatores de crescimento envolvidos no processo cicatricial 

Fator de crescimento Origem Função 

TNF- α Monócitos, linfócitos e 

neutrófilos  

Proliferação de fibroblastos, 

quimiotaxia para neutrófilos e 

macrófagos. 

TGF- α Matriz extracelular da ferida Proliferação celular. 

TGF- β Plaquetas, 

Matriz extracelular da ferida 

Mitogênicos para fibroblasto, 

formação de tecido de granulação. 

PDGF Plaquetas Quimiotaxia para neutrófilos, 

monócitos e fibroblastos. 

VEGF Queratinócitos e macrófagos Angiogênese e a proliferação de 

células endoteliais. 

IL-1 Mononucleares Proliferação de fibroblastos. 

Fonte: Adaptado de Campos et al.,17 

 

Os macrófagos são considerados como as células reguladoras mais importantes da 

fase inflamatória, sendo suas funções primárias o auxílio aos neutrófilos na fagocitose de 

microrganismos, debris teciduais e remoção de neutrófilos senis. Os macrófagos contribuem 

para a progressão da cicatrização para a fase proliferativa, por meio da indução da angiogênese 

e da formação de tecido de granulação e são, também, responsáveis pela produção e liberação 

de diversos fatores de crescimento, como PDGF, TGF-α, TGF-β, VEGF e fator de crescimento 

dos fibroblastos (FGF)13,20. 

 

 2.2.2. Fase proliferativa 

A fase proliferativa inicia-se por volta do 3º dia após a lesão e persiste de duas a 

três semanas, sendo o marco inicial da formação da cicatriz4. Durante essa fase ocorrem três 

eventos importantes que sucedem a fase inflamatória: reepitelização, fibroplasia e angiogênese, 

respectivamente23. 

 

a) Reepitelização 

Na reepitelização, as funções da epiderme que foram perdidas com a ocorrência da 

lesão são restabelecidas. Este processo permite reconstituir a integridade da sua permeabilidade 

após a lesão inicial, resultando na migração e diferenciação de queratinócitos, diferenciação do 

novo epitélio e reestruturação da membrana basal20.  

Dentre os fatores que facilitam a reepitelização, encontram-se os FGFs, EGF, HGF 

(fator de crescimento dos hepatócitos), KGF (fator de crescimento dos queratinócitos), e 
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estímulos a receptores PPARs (receptores ativados por proliferadores de peroxissoma) e de um 

campo elétrico na ferida. O HGF, secretado por células mesenquimais juntamente com FGFs, 

EGF e KGF, favorece a proliferação dos queratinócitos e atua como quimioatraente, enquanto 

que a estimulação de PPARs por citocinas pró-inflamatórias diminui a apoptose e favorece a 

migração dessas células. Já a formação de um campo elétrico endógeno no plano lateral, entre 

as margens da ferida, se desenvolve de maneira a direcionar a migração de queratinócitos por 

meio de moléculas de sinalização celular24. 

 

b) Fibroplasia   

Nessa fase, ocorre a migração e proliferação de fibroblastos, além da síntese de 

colágenos e de outras proteínas da matriz extracelular. Os fibroblastos são células alongadas 

com núcleo elíptico que constituem um grande número de células do tecido conjuntivo, 

auxiliando na manutenção da integridade estrutural do tecido13.  A migração de fibroblastos 

para o local da lesão é orientada por quimiocinas, FGF, TGF-β, PDGF, IL-13 (interleucina- 13) 

e sua subsequente proliferação é desencadeada por múltiplos fatores de crescimentos incluindo 

PDGF, EGF, TGF-β, FGF e as citocinas IL-1 e TNF (fator de necrose tumoral)2.  

O PDGF e TGF-β induzem a diferenciação dos fibroblastos em miofibroblastos, os 

quais expressam α-actina, α-miosina e desmina. Estes fibroblastos diferenciados possuem 

capacidade de contração e se expandir, movimentando-se pela ferida. Durante a movimentação 

dos miofibroblastos, ocorre deposição de fibronectina sobre o arcabouço de fibrina. Dessa 

forma, começa a deposição de colágeno na ferida, que se ligará à fibronectina em um sítio 

diferente da fibrina21. 

O colágeno é uma proteína de alto peso molecular, composta de glicina, prolina, 

hidroxiprolina, lisina e hidroxilisina, que se organiza em cadeias longas de três feixes 

polipeptídicos em forma helicoidal, responsáveis pela força da cicatriz. A síntese de colágeno 

é dependente da oxigenação das células, da hidroxilação da prolina e lisina, reação essa mediada 

por uma enzima produzida pelo próprio fibroblasto, em presença de coenzimas (vitaminas A, 

C e E), ferro, testosterona, tiroxina, proteínas e zinco4. 

Na matriz dérmica há basicamente dois tipos de colágeno: tipo I e tipo III, 

correspondendo respectivamente a cerca de 80-85% e 15-20% do total desta proteína. Na ferida, 

ao contrário da derme íntegra, há maior proporção de colágeno III em relação ao tipo I. Neste 

contexto, os miofibroblastos alinham-se e ligam-se às fibras de colágeno de maior espessura, 

puxando-as em direção a eles, sendo este fenômeno responsável pela contração da ferida e 
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estimulado por TGF-β e PDGF. O término desta fase é marcado pela diminuição no número de 

capilares e fibroblastos e pela grande deposição de colágeno17.  

 

c) Angiogênese  

Essencial para o suprimento de oxigênio e nutrientes para a cicatrização, a última 

fase da proliferação é a angiogênese23. Um processo eficaz da formação de novos vasos 

sanguíneos, cujo os estímulos são fatores produzidos pelos macrófagos, como FGF, VEGF e o 

TGF-β22.  

 As citocinas angiogênicas ativam as células endoteliais, iniciando-se a clivagem 

do plasminogênio sérico e da pró-colagenase em, respectivamente, plasmina e colagenase. 

Após a colagenase degradar a membrana basal dos capilares, as células endoteliais migram para 

o espaço perivascular da derme adjacente à ferida. Assim, tem-se a formação de brotamentos, 

que crescem rapidamente em direção à superfície livre do tecido de granulação, onde se 

ramificam, se unem, e formam canais que correspondem ao plexo capilar superficial13.  

Com a angiogênese e a fibroplasia, inicia-se a formação do tecido de granulação, 

composto por macrófagos, fibroblastos e vasos neoformados, além da grande quantidade de 

colágeno tipo III25.  

 

2.2.3. Remodelação  

A última fase do processo de cicatrização é a de remodelação, que pode durar de 

meses a anos. Nesta fase, ocorre diminuição da atividade celular e do número de vasos 

sanguíneos, reorganização do colágeno e aumento da resistência da cicatriz25.  

O colágeno tipo III vai sendo degradado mais ativamente com o decorrer do tempo, 

enquanto que o colágeno I tem sua produção aumentada pelos fibroblastos. Juntamente com a 

substituição do tipo de colágeno, ocorre alteração em sua organização, a qual muda de fibras 

dispostas aleatoriamente, para organizadas ao longo das linhas de tensão cutânea. A contração 

da ferida, depende de mediadores como a serotonina, bradicinina, epinefrina, angiotensina e da 

comunicação entre as células e a MEC. Enquanto PDGF estimula maior degradação de 

colágeno I e síntese de colágeno III, o TGF-β induz maior secreção do colágeno I e sua menor 

degradação por aumento da expressão de TIMPs (inibidores de metaloproteinases) e menor 

expressão de MMPs (metaloproteinase-1). A remodelagem e contração da ferida, portanto, são 

controladas pela relação dinâmica e equilibrada destes eventos21,24.  
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2.3. Laser 

 

2.3.1. Histórico 

A utilização terapêutica da energia luminosa acontece desde o período da pré-

história, no qual o homem acreditava que a luz solar era capaz de afastar os maus espíritos que 

causavam as doenças. Herodotus, no século V, reconheceu a importância do sol para o 

crescimento ósseo. Os protomédicos Celsus (grego) e Galeno (romano) recomendavam banhos 

solares para o tratamento de epilepsia, artrite e asma. Em 1877, Downws e Blunt descobriram 

o efeito bactericida da luz do sol. Estes achados levaram à utilização da radiação ultravioleta 

(UV) para esterilização, método que persiste até os dias atuais26. 

Em 1917, Albert Einstein, descreveu a teoria que explicava pela primeira vez o 

princípio da emissão estimulada de fótons. Porém, foi em 1955 que a primeira aplicação com 

sucesso da emissão estimulada de micro-ondas foi relatada por Gordon e colaboradores. Em 

1960, Maiman, físico do Hughes Research Laboratories, baseado nas teorias de Einstein, 

conseguiu a emissão estimulada de radiação no espectro visível. A partir disso, os aparelhos 

passaram a ser denominados de LASER, abreviação de Light Amplification by Stimulated 

Emission of Radiation, que em português literal traduz-se por “Amplificação da Luz por 

Emissão Estimulada de Radiação”27. 

A partir da década de 1980, o estudo científico sobre a existência da fotoestimulação 

pelos lasers de baixa intensidade se intensificou de forma a gerar discussões sobre os  

mecanismos de ação da luz visível, monocromáticas e infravermelha nos fotorreceptores 

primários de células e organismos27. No entanto, a utilização do laser para a cicatrização de 

feridas iniciou-se anteriormente, ainda na década de 70 pelo médico Endre Mester, na Hungria. 

Os tratamentos experimentais iniciaram-se após relatos de resultados positivos da irradiação 

com a terapia a laser de baixa intensidade em culturas de células e em experimentos animais28. 

 

2.3.2. Tipos de laser 

Baseado nas leis fundamentais da interação da radiação luminosa com a matéria, o 

laser é uma fonte de radiação, capaz de produzir campos eletromagnéticos intensos e coerentes 

que se estendem do infravermelho ao ultravioleta26. Assim, os aparelhos de laser são 

classificados em alta (Hight Intensity Laser Treatment – HILT) e baixa potência (Low-level 

Laser Therapy – LLLT). O laser de alta potência produz efeito térmico, tem potência superior a 

500 mW (miliwatts) e é largamente empregado em cirurgias para coagular, seccionar ou 
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vaporizar tecidos26,29. Os lasers de baixa potência são aplicados em processos de reparação 

tecidual, tais como traumatismos musculares, articulares, neuronais, ósseos e cutâneos. Esse 

tipo de laser está situado na porção visível do espectro das radiações eletromagnéticas, não 

produz efeito térmico e emite no máximo 500 mW de potência. Dentre as substâncias que 

compõem os aparelhos de laser de baixa potência encontram-se: laser de hélio-neônio (HeNe), 

diodos arseneto de gálio (GaAs) e arseneto alumínio de gálio (GaAlAs)26.  

A energia eletromagnética possui espectros visíveis ao olho humano (luz) e 

espectros não visíveis, e sua classificação baseia-se de acordo com o comprimento de onda e a 

frequência. O espectro é formado de radiações ultravioletas, vermelhas, infravermelhas, e a luz 

assume cores que variam de acordo com amplitude ou intensidade luminosa, e dispõem de 

diferentes aplicações práticas (Figura 1)30,31.   

FIGURA 1 – Esquema representativo do espectro eletromagnético com destaque para a 

região visível.  

Fonte: adaptado de Toma et al. (2015)32 

 

 

2.3.3. Princípios básicos do laser  

É necessário recorrer a conceitos e princípios da física para compreender as 

propriedades dos lasers, que resultam de determinados aspectos da interação da radiação com 

os átomos ou moléculas que constituem os meios materiais. Dentre esses conceitos, é 

fundamental entender a estrutura, origem e propagação da luz33. A luz consiste nos chamados 

fótons, que são definidos pela quantidade de energia absorvida ou emitida pelo elétron nas suas 

transições de órbitas e que se propagam na forma de ondas33. Dessa forma, a intensidade de um 
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feixe luminoso está intimamente ligada ao número de fótons por segundo que chegam a uma 

determinada área27,34.  

O laser consiste, portanto, de três componentes principais. O primeiro é chamando 

de meio ativo, sendo que este pode ser gasoso, sólido ou líquido. Essa parte do laser é a 

responsável por constituir a luz laser, pois contém átomos ou moléculas, as quais os elétrons 

contidos emitem luz (fótons) através dos saltos de níveis de energia30.  

A segunda parte principal do laser é uma fonte externa de energia, que faz com que 

os elétrons saltem para seus níveis mais energéticos após ficarem em estado de excitação. Os 

elétrons excitados se deterioram de volta para um estado de energia inferior. Esse processo é 

chamado de emissão espontânea (Figura 2a), pois, quando um elétron decai, um fóton é 

emitido30,35. Com essa emissão, uma fonte de luz policromática, irradia em todas as direções e 

os fótons de luz são emitidos de maneira aleatória, sendo chamada de fonte de luz comum36. 

A terceira parte do laser é a cavidade ótica ou ressonador, cuja função é promover 

a emissão estimulada30. A emissão estimulada (Figura 2b) ocorre quando o átomo ou molécula 

está inicialmente excitado de energia em um nível e energia equivalente ao fóton incidente. O 

fóton incidente faz o elétron retornar ao nível de energia anterior e o resultado são dois fótons, 

o original e o emitido, nas mesmas direção e fase37. O laser é montado de forma que a emissão 

espontânea seja minimizada e substituída por uma forma “organizada” de emitir luz: emissão 

estimulada, pois assim os fótons emitidos tem a mesma energia ou frequência (luz 

monocromática), mesma direção e são emitidos em instantes bem determinados36,38 

 

FIGURA 2 – Esquema ilustrativo da emissão de energia após a transição de órbita dos 

elétrons. Em (a) a energia emitida é igual à diferença de energia entre o 

nível inicial e o final. Em (b) a emissão é estimulada: um fóton incidente 

estimula a emissão de outro fóton, que, por sua vez, é idêntico ao primeiro 

fóton. 

B A 
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2.3.4. Interação do laser com os tecidos biológicos  

Quando a energia do laser interage com os tecidos biológicos, ocorrem fenômenos 

como a reflexão, refração, absorção, espalhamento e transmissão (Figura 3). A reflexão e 

refração são inter-relacionadas e estudadas em conjunto. Reflexão é a radiação eletromagnética 

que incide em uma superfície e volta para o meio onde foi originada. Essa superfície refletora 

é uma interface física entre dois materiais que podem possuir índices de refração diferentes, 

como o ar e o tecido biológico37. 

O espalhamento ocorre quando a frequência da onda não corresponde à frequência 

natural das partículas. Conforme a maneira que a energia do fóton incidente é convertida, pode 

ocorrer o espalhamento elástico ou inelástico. No espalhamento elástico os fótons incidentes e 

espalhados tem a mesma energia37. Já no espalhamento inelástico os fótons podem retornar a 

um estado de diferente energia, podendo resultar tanto em um fóton de menor energia, quanto 

em um fóton de maior energia39.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3 - Ilustração da interação do laser com tecido biológico. A luz, ao 

alcançar a superfície do tecido sofre reflexão, absorção e 

espalhamento. A profundidade de alcance depende de fatores 

como a constituição tecidual e comprimento de onda. 

 

A maioria dos tecidos biológicos sofrem simultaneamente, absorção e 

espalhamento. Dessa forma, o coeficiente de atenuação (radiação que fica no tecido), da luz 

total incidente nestes tecidos é a soma dos coeficientes de absorção e espalhamento. Assim, 

quanto maior a energia dos fótons da radiação incidente, maior será também a sua capacidade 

de penetração e quanto mais espesso o material, menor será a energia da radiação que o deixa 

reflexão 

absorção 

espalhamento 

transmissão 
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depois de atravessá-lo. Somente os fótons não refletidos, não absorvidos ou espalhados na 

mesma direção do feixe incidente são transmitidos pelo tecido37,39.  

Para que ocorra a absorção, a onda eletromagnética não deve retornar à superfície 

e nem se propagar pelo meio. A frequência da luz deve estar próxima a frequência natural, 

destacando a importância de um adequado comprimento de onda.  Além disso, a luz terá efeito 

no sistema biológico vivo quando for absorvida por alguns fotorreceptores moleculares. Este 

fenômeno estabelece um estado molecular eletronicamente excitado que resulta em modulação 

da atividade celular40. 

 A primeira lei da fotoquímica afirma que a luz só é absorvida quando se tem um 

fotorreceptor molecular35. Os fotorreceptores, também chamados de cromóforos, são um grupo 

de moléculas inter-relacionadas que podem ser enzimas, membranas celulares, ou qualquer 

outra substância extracelular que possa absorver luz,  como o pigmento heme da hemoglobina, 

mioglobina; pigmento citocromo da cadeia respiratória na mitocôndria e pigmento 

melanina26,27.  

Como exemplo de fotorreceptor primário, tem-se o citocromo c oxidase (Cco), um 

complexo protéico importante da cadeia respiratória mitocondrial. Pesquisas sobre a 

fotobiolodulação do laser por citocromo c oxidase mostram aumento da sua atividade e 

mudanças na produção de ATP (trifosfato de adenosina) após a irradiação41. Alguns estudos 

ainda mostram que o laser de baixa potência, quando utilizado em mitocôndrias isoladas, 

aumenta o potencial eletroquímico de prótons, a síntese de ATP, proteínas, consumo de 

oxigênio, potencial de membrana mitocondrial e síntese melhorada de NADH (dinucleótido de 

nicotinamida e adenina) e ATP42,43. 

A foto-excitação das moléculas fotorreceptoras desencadeia aceleração de reações 

de transferência de elétrons nas mitocôndrias, o que pode levar a mudanças moleculares e 

celulares através de reações chamadas de sinalização celular. Para ativação da 

fotobiomodulação, tem-se o aumento na atividade de três moléculas de sinalização celular, o 

ATP, as espécies reativas de oxigênio (EROs) e óxido nítrico (NO), regulando especialmente 

processos como, contração muscular, coagulação sanguínea, transferência de sinal em nervos, 

e expressão gênica8,44. 
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2.3.5. Parâmetros de modulação  

Os parâmetros de irradiação do laser que devem ser fornecidos em qualquer estudo 

experimental ou clínico são: potência (W), energia (J), densidade de energia (J/cm2), tempo de 

tratamento (t), densidade de potência (W/cm2), comprimento de onda (λ) (Quadro 2)27,37. 

 

QUADRO 2 – Conceitos básicos relacionados aos parâmetros de irradiação do laser de baixa potência  

Conceito Importância 

Potência (W) Taxa com que uma quantidade de energia é transmitida ao 

tecido, ou seja, a relação entre energia aplicada e o tempo que 

leva para que ela seja aplicada27. 

Energia (J) Princípio ativo que será efetivamente responsável pelo efeito 

clínico,  ou quantidade de luz depositada no tecido tratado27. 

Densidade de energia 

(J/cm2) 

Quantidade de energia transferida a uma determinada área27. 

Tempo de tratamento (t) Tempo necessário para se transferir uma determinada 

densidade de energia ao tecido27.  

Densidade de potência 

(W/cm2) 

Razão com que a potência é dissipada numa certa área do 

tecido27. 

Comprimento de onda (λ) O comprimento de onda é a distância entre os ápices das ondas 

e a frequência é o número de ondas por unidade de tempo31. 

 

Cada tipo de laser resulta em luz de comprimento de onda específico e cada 

comprimento de onda interage de maneira diferente com cada tecido. Para a radiação apresentar 

uma penetração significativa no tecido (como desejado), é importante a seleção adequada do 

comprimento de onda da radiação. Em relação à aplicação dos diferentes comprimentos de 

onda, considerando-se a variação de 632,8 nm - 980 nm, as faixas espectrais mais utilizadas 

estão entre vermelho (de 630 a 700 nm) e infravermelho (de 700 a 904 nm)27. Porém, a revisão 

dos trabalhos experimentais e clínicos sugerem que o laser de emissão vermelha (630 nm a 690 

nm) apresenta melhores efeitos na cicatrização de feridas cutâneas, uma vez que os 

comprimentos de ondas não favorecem grandes penetrações no tecido e consequentemente 

menor espalhamento (Figura 4)37. 

O cálculo da densidade de energia a ser administrada no tecido é efetuado por meio 

da potência de saída média do equipamento. Dessa forma, a potência é a quantidade de energia 

associada aos fótons que alcançam o tecido por unidade de tempo e é expressa em Watts (W). 

A densidade de potência é definida como razão com que a potência é dissipada numa certa área 

do tecido e permite avaliar a possibilidade de dano térmico37. Densidade de energia ou dose ou 

ainda fluência é a grandeza definida pela quantidade de energia fornecida em uma área 
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determinada, portanto, estabelece os efeitos fotobiológicos de inibição, estimulação ou não 

manifestação dos efeitos terapêuticos45. 

FIGURA 5 - Representação dos comprimentos de onda (nm) versus a penetração 

no tecido. Para cicatrização de feridas a faixa entre 630 nm a 690 

nm apresenta melhores efeitos. 

Fonte: Adaptado de Rodríguez e Gual46 

 

 

2.3.6. Efeitos da laserterapia no processo de reparo tecidual  

A laserterapia de baixa potência é capaz de normalizar a função celular e otimizar 

o seu funcionamento, acelerando a cicatrização e a regeneração tecidual, sem produzir 

proliferação celular exacerbada ou transformações neoplásicas35. Dentre as ações do laser que 

envolvem a cicatrização, destaca-se a ação reguladora sobre a inflamação nos processos iniciais 

da cicatrização, envolvendo mecanismos importantes como, redução de mediadores químicos 

(PGE2, histamina), de citocinas (IL-1, IL-2, IL-6, IL-10, TNF), diminuição da migração de 

células inflamatórias (leucócitos, neutrófilos), redução do edema e incremento de fatores de 

crescimento, contribuindo diretamente para o processo de reabilitação tecidual47,48. 

De maneira geral, a laserterapia tem implicações no aumento do fluxo sanguíneo e 

na oxigenação da área lesionada, devido ao aumento da microcirculação local, vasodilatação e 

aumento da permeabilidade vascular. Em nível molecular, uma das explicações para esses 

efeitos é o aumento na produção ou liberação de óxido nítrico, conhecido por promover a 

vasodilatação. Assim, benefícios secundários a esses efeitos podem ser observados, como a 

adaptação de enxertos e cicatrização de feridas contaminadas, observado em estudo que 
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demostrou efeito inibitório na taxa de crescimento de bactérias tipo S. aureus e P. aeruginosa, 

in vitro e in vivo8,49.  

A ação do laser contra microrganismos é de extrema importância na cicatrização 

cutânea, pois, permite que mesmo contaminadas, cicatrizem em tempo semelhante ao de feridas 

sem previa contaminação e consequentemente, influenciando no processo inflamatório da 

cicatrização35,49,50. Esse efeito da laserterapia, foi observado no tratamento de uma cadela que 

desenvolveu infecção secundária, após quatro laparotomias abdominais. O animal foi 

submetido à laserterapia de baixa potência para auxiliar na cicatrização da pele com doses 

iniciais de 4 J/cm2 e aumentos graduais para 15 J/cm2, com total de 10 sessões. O autor concluiu 

que a laserterapia foi eficiente para otimizar o processo de cicatrização e resolução da ferida, 

inferindo correlação com o efeito antimicrobiano50. 

A terapia com laser também tem outros efeitos que podem ajudar a tratar a infecção, 

como aumento da função dos macrófagos e produção de espécies reativas de oxigênio. As 

espécies reativas, estão envolvidas em processos como, produção de energia, fagocitose, 

regulação do crescimento celular, sinalização celular e são capazes de promover proliferação 

celular, o que leva importantes resultados no tratamento de feridas35. O estímulo da atividade 

dos macrófagos, tem como consequência, aumento da atividade fagocítica e produção de fatores 

de crescimento capazes de modular a proliferação fibroblástica. A partir dessas considerações 

e resultados experimentais, observou-se que a laserterapia é capaz de modificar a infiltração de 

macrófagos durante o processo de reparo, o que pode estar relacionado com a diminuição da 

resposta inflamatória e antecipação do período de formação de fibras colágenas51. 

O colágeno é o principal componente da matriz extracelular dos tecidos e a proteína 

mais abundante do tecido conectivo em fase de cicatrização, sendo assim, terapias que 

estimulem a sua deposição e organização são benéficas e importantes para a força e elasticidade 

das feridas em reparação17,35. Assim, alguns estudos avaliaram o colágeno após irradiação com 

laser de baixa potência. Um destes estudos, investigou o comportamento de feridas cutâneas 

provocadas na região dorsal de ratos, submetidos a tratamento com laser de baixa intensidade 

(3,8 J/cm2) e observou-se na avaliação histopatológica, epiderme íntegra revestindo tecido de 

granulação bem desenvolvido, com tecido conjuntivo rico em fibras colágenas orientadas 

paralelamente à superfície da ferida, determinando um processo de reparo tecidual mais 

organizado10. 

Outro estudo que analisou o colágeno, foi realizado por Marques51, que utilizou 64 

camundongos, divididos em grupos tratado e controle, submetidos a realização de ferida 

cirúrgica cutâneas na região dorsal. Os animais tratados receberam irradiações a dose de 1 
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J/cm2, por 23 segundos, em uma única aplicação diária. Nesses animais, foi observado maior 

deposição de fibras de colágeno tipo III, após 7 dias de lesão, em comparação ao grupo controle. 

Além do colágeno, outros parâmetros presentes no processo de reparo tecidual são 

avaliados. Um levantamento de 18 publicações, nas quais os autores fizeram experimentos em 

ratos, empregando o laser de baixa potência como terapêutica na cicatrização de feridas 

cutâneas, constatou-se que os estudos avaliaram parâmetros macroscópicos, avaliando a 

redução da área da ferida. Além disso, utilizaram avaliações microscópicas, por meio de 

ferramentas qualitativas e quantitativas para identificar estruturas histológicas como 

fibroblastos, angiogênese, infiltração de leucócitos, bactérias e cobertura epitelial9. 

Observou-se também nesse levantamento, que o ajuste da potência nos 18 estudos, 

variou entre 9 e 500 mW, sendo os valores mais comuns 30, 40 e 100 mW. A densidade de 

energia aplicada nas feridas variou entre 1 e 60 J/cm2, com 3 J/cm2 de dosagem como o mais 

comum e a média por ponto atingiu 9,6 J/cm2.  Em 44,4% dos casos os animais receberam doses 

diárias, em dia alternados 38,9%, com intervalo de três dias em 5,6% e não relatados em 11,1% 

das publicações. Estes dados indicam que não existe nenhuma tendência terapêutica que possa 

servir como protocolo para tratamento de feridas de pele com laser de baixa potência9. 

É importante ressaltar que a eficácia da laserterapia está intimamente ligada aos 

parâmetros e protocolos utilizados. Dessa forma, para a obtenção de resultados satisfatórios é 

preciso determinar comprimento de onda e quantidade de energia (joule) que sejam absorvidos 

pelos fotorreceptores do tecido inflamado, possibilitando a transformação da radiação em 

energia útil e benéfica para o reparo tecidual10. 
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1. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo geral  

Avaliar os efeitos da utilização do laser de baixa potência (LBP) em doses 

crescentes ou fixa, na cicatrização de feridas cutâneas em ratos. 

 

3.1.2.  Objetivos específicos  

• Avaliar as densidades de energia de 1 a 5 J/cm2, aplicada em dias alternados nas 

lesões.   

• Avaliar o efeito da densidade de energia de 3 J/cm2 aplicada nas lesões em dias 

alternados. 

• Comparar os efeitos da utilização das doses crescentes (1 J/cm2, 3 J/cm2 e 5 J/cm2) 

com a dose fixa de 3 J/cm2. 

• Caracterizar o efeito do laser de baixa potência sob os aspectos macroscópicos, 

microscópicos, e morfométricos de feridas cutâneas em ratos. 
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CAPÍTULO 2 - LASER DE BAIXA POTÊNCIA OTIMIZA A CICATRIZAÇÃO DE 

FERIDA CUTÂNEA EM RATOS 

 

RESUMO  

 

A cicatrização tecidual é complexa e envolve diversas reações biológicas, nas quais o laser de 

baixa potência tem sido utilizado como instrumento terapêutico para otimizar o processo. No 

entanto, apesar de numerosas pesquisas sobre os seus efeitos, existe grande dificuldade em se 

estabelecer protocolos ideais na laserterapia. Objetivos: Avaliar os efeitos da utilização do laser 

de baixa potência em doses crescentes ou fixa na cicatrização de feridas cutâneas em ratos. 

Material e Métodos:  Foram utilizados 75 ratos machos, distribuídos em três grupos conforme 

a terapêutica adotada, sendo não tratados (GC), tratados com laser na dose fixa de 3 J/cm2 (GLF) 

e tratados com laser em doses crescentes de 1 J/cm2, 3 J/cm2, 5 J/cm2 (GLV). A lesão foi 

realizada com o uso de punch metálico com 9 mm de diâmetro no dorso de cada animal e o 

laser irradiado em dias alternados. Foram realizadas analises macroscópicas e histológicas por 

meio das técnicas de coloração HE e picrosirius red. Resultados:  Macroscopicamente, todos 

os grupos tiveram fechamento completo das feridas no 19º dia após as lesoes. 

Microscopicamente observou-se que no dia três após a lesão, a presença de polimorfonucleares 

foi menor nos grupos irradiados e o grupo GLV apresentou menor intensidade desse infiltrado 

em relação ao grupo GLF e GC (p < 0,05). Aos sete dias de lesão, o infiltrado de 

polimorfonucleares diminuiu em todos os grupos, principalmente no grupo GLV, que 

apresentou menor infiltrado que os demais (p<0,05). O infiltrado mononuclear foi observado 

em todos os tempos de avaliação microscópica, apresentando-se em maior quantidade nos 

grupos irradiados. No terceiro dia de lesão, o grupo GLV apresentou maior quantidade desse 

tipo celular (p < 0,05). Ao sétimo dia o infiltrado mononuclear apresentou-se em maior 

quantidade no grupo GLF (p < 0,05). Nos dias 10 e 14, o infiltrado mononuclear diminuiu em 

todos os grupos, e continuou apresentando-se em maior quantidade no grupo GLF (p < 0,05). 

A partir do sétimo dia de lesão foi observado tecido conjuntivo vascular. No 14º dia após a 

lesão, observou-se tecido fibrovascular no grupo GC e em maior frequência no grupo GLV 

(p<0,05). Com avaliação da angiogênese observou-se no dia sete após a lesão, maior número 

de vasos no grupo GLF (p ˂ 0,05). No 21º dia de lesão, o grupo controle apresentou menor 

quantidade de vasos que os grupos irradiados (p ˂ 0,05). A quantificação do colágeno mostrou 

que grupos tratados com o laser apresentam maior deposição de colágeno. Conclusão: O laser 

de baixa potência otimizou a cicatrização das feridas, mostrando efeitos positivos, como a 

atenuação da inflamação aguda, com diminuição de polimorfonucleares, aumento da 

vascularização local, formação de tecido de granulação mais organizado e maior deposição de 

colágeno. A densidade de energia de 1 J/cm2 é mais eficiente nos três primeiros dias da lesão, 

com melhores resultados na ação anti-inflamatória, enquanto que 3 J/cm2 demostrou melhores 

resultados no sétimo dia de lesão. As densidades de energia de 3 J/cm2 e 5 J/cm2 a partir do 14º 

dia de lesão, mostraram ser benéficas para a remodelação tecidual, porém sem diferenças entre 

as duas. 

 

Palavras-chave: deposição de colágeno; densidade de energia; inflamação; reparação tecidual 
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ABSTRACT 

 

Tissue healing is complex and involves the different biological evaluations, in which the low 

power laser has been used as a therapeutic instrument to optimize the process. However, the 

evidence of countless research on its effects, are of great importance for the specific protocols 

in laser therapy. Objectives: To evaluate the effects of Low-level lasertherapy in increasing 

doses and in the Wound healing in rats. Material and methods: Fifty male rats were divided 

into three groups according to the adopted treatment, being untreated (GC), laser treated at fixed 

dose of 3 J/cm2 (GLF) and laser treated at increasing doses of 1 J/cm2, 3 J/cm2, 5 J/cm2 (GLV). 

The lesion was performed with the use of metal punch 9 mm diameter on the back of each 

animal and laser irradiated on alternate days. They were performed macroscopic and 

histological analysis by staining techniques of HE and picrosirius red. Results: 

Macroscopically, all groups had complete closure of wounds on the 19th day after lesions. 

Microscopically it was observed that on the third day after the lesion, the presence of 

polymorphonuclear was lower in the irradiated groups and the GLV group presented lower 

intensity of this infiltrate in relation to the GLF and GC group (p <0.05). At the seventh day of 

injury, the polymorphonuclear infiltrate decreased in all groups, mainly in the GLV group, 

which presented lesser infiltration than the others (p <0.05). The mononuclear infiltrate was 

observed at all times of microscopic evaluation, being present in greater quantity in the 

irradiated groups. On the third day of injury, the GLV group had the highest amount of this type 

of cell (p <0.05). At the seventh day, the mononuclear infiltrate was higher in the GLF group 

(p <0.05). On days 10 and 14, the mononuclear infiltrate decreased in all groups, and continued 

to present a higher amount in the GLF group (p <0.05). From the 7th day of injury, vascular 

connective tissue was observed. On the 14th day after the lesion, fibrovascular tissue was 

observed in the CG group and more frequently in the GLV group (p <0.05). With the evaluation 

of angiogenesis, the largest number of vessels in the GLF group (p ˂ 0.05) was observed on 

day seven after the lesion. On the 21th day of injury, the control group had less vessels than the 

irradiated groups (p ˂ 0.05). The quantification of the collagen showed that groups treated with 

the laser present greater deposition of collagen. Conclusion: low-level laser therapy optimized 

wound healing, showing positive effects, such as attenuation of acute inflammation, reduction 

of polymorphonuclear cells, increased local vascularization, formation of more organized 

granulation tissue and increased deposition of collagen. The energy density of 1 J/cm2 is more 

efficient in the first three days of the lesion, with better results in the anti-inflammatory action, 

whereas 3 J/cm2 showed better results on the seventh day of injury. The energy densities of 3 

J/cm2 and 5 J/cm2 from the 14th day of injury were shown to be beneficial for tissue remodeling, 

but without differences between the two. 

 

Keywords: collagen deposition; energy density; inflammation; tissue repair 
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1. INTRODUÇÃO  

 

Em todas as espécies animais, incluindo o ser humano, as feridas cutâneas 

apresentam-se como uma das lesões de maior importância na clínica cirúrgica, exigindo 

constantemente pesquisas por novos fármacos, materiais e terapias para a reparação tecidual.  

Nesse sentido,  o laser de baixa potência ganhou espaço em variadas áreas médicas, com ampla 

utilização na reparação tecidual, auxiliando no processo de cicatrização1.  

Alguns desses estudos foram desenvolvidos em, felinos2, caninos3, camundongos4 

e ratos5. Resultados como a aceleração do processo de cicatrização, modulação da resposta 

inflamatória, diferenciação de fibroblastos, síntese e melhor organização do colágeno e 

secreção de fatores de crescimento foram demostrados2–5. Entretanto, são necessários mais 

estudos para a compreensão dos efeitos biológicos da interação do laser com os tecidos, 

parâmetros a serem utilizados, adaptação às diferentes espécies e tipos de lesões em tecidos 

moles. Os parâmetros, como potência e densidade de energia, são alvos de um grande número 

de pesquisas que buscam elucida-los e adapta-los dentro de protocolos terapêuticos6–8. 

O presente estudo analisou dois protocolos. No primeiro protocolo irradiou-se doses 

crescentes, iniciando com densidade de energia de 1 J/cm2 nos primeiros sete dias após a 

indução da ferida, 3 J/cm2 a partir do oitavo até o 14º dia após a lesão e 5 J/cm2 entre o 15º e 

20º dias, após a lesão. Esse protocolo, sugere que na fase inicial do processo cicatricial, doses 

menores são mais efetivas, enquanto nos estágios finais, doses mais altas são capazes de 

maiores estímulos à regeneração tecidual, corroborando com o que foi sugerido por Souza e 

colaboradores9. O segundo protocolo utilizou-se irradiação de 3 J/cm2 durante todo o 

tratamento, sendo essa dose amplamente empregada em estudos experimentais com ratos7,10–13. 

Os dois protocolos seguem o postulado de Túner, estabelecendo que em tecidos 

com injurias, como feridas abertas, baixas fluências (1 a 5 J/cm2) podem apresentar bons 

resultados14. Esses protocolos ainda possibilitaram na comparação entre 3 J/cm2  e 1 J/cm2 nos 

primeiros sete dias após a indução da ferida e 3 J/cm2  e 5 J/cm2 entre o 15º e 20º dia, suscitando 

maiores correlações entre as densidades de energia e as fases de cicatrização.  Dessa forma, 

buscou-se avaliar os efeitos da utilização do laser de baixa potência em doses crescentes ou 

fixa, na cicatrização de feridas cutâneas de ratos. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS  

 

O estudo experimental prospectivo foi conduzido no Instituto de Patologia Tropical 

e Saúde Pública (IPSTP) da Universidade Federal de Goiás (UFG). Os procedimentos de 

experimentação animal foram realizados no Biotério do IPTSP - UFG e os de confecção de 

lâminas permanentes e análises no Laboratório de Histotécnica, Morfometria e Inovação do 

IPTSP. Todos os procedimentos de experimentação foram previamente aprovados pela 

Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA-PRPI-UFG), protocolo nº 091/17 (ANEXO A). 

Foram utilizados 75 ratos machos da linhagem Wistar, fornecidos pelo Biotério 

Central da UFG, com peso entre 200 a 250 gramas.  Os animais foram acomodados em número 

de dois por gaiola, separados por placa acrílica transparente, com alimentação à base de ração 

própria para a espécie e água ad libitum. As gaiolas foram acondicionadas em sala sob 

condições ambientais controladas (temperatura 23±2ºC e fotoperíodo claro/escuro de 12h) e 

com supervisão de médico veterinário.  

 

2.1. Delineamento Experimental 

Inicialmente os animais foram distribuídos aleatoriamente em 3 grupos, compostos 

por 25 animais cada: grupo controle designado como GC, grupo laser fixo (GLF) e grupo laser 

variável (GLV). Em seguida cada grupo foi dividido em cinco subgrupos, de acordo com o 

tempo de avaliação microscópica da ferida, nos dias 3, 7, 10, 14 e 21 dias após a indução da 

lesão (Figura 1).  

Os animais dos subgrupos controles foram submetidos aos mesmos procedimentos 

anestésicos, cirúrgicos e de manejo dos experimentais, porém não receberam tratamento com 

laserterapia, apenas com solução fisiológica 0, 9%, diariamente. Os subgrupos GLF receberam 

tratamento em dias alternados com irradiação de laser de baixa potência em dose fixa de 3J/cm2 

e solução fisiológica 0,9%, diariamente. Os subgrupos experimentais GLV receberam 

tratamento em dias alternados com irradiação de laser de baixa potência (LBP), em doses 

crescentes de acordo com a fase do processo de cicatrização, variando a dose de 1 a 5 J/cm2 e 

solução fisiológica 0,9%.  

A série experimental durou 22 dias distribuídos da seguinte forma: Dia 0: realização 

de ferida experimental nos três grupos; Dias 3, 7, 10, 14, 21: eutanásia de cinco animais de cada 

subgrupo (Figura 1). A eutanásia, seguida de coleta de material para análise microscópica, foi 

realizada por meio de CO2, preenchendo-se a câmara com o gás na concentração de 100%, com 
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entrada de 20% do volume total da câmara, por minuto e mantendo-se o fluxo por pelo menos 

um minuto após a morte clínica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1 - Representação da divisão dos animais e dos grupos experimentais. Grupo controle (GC), 

grupo laser fixo (GLF) e grupo laser variável (GLV). Dias dia de pós-cirúrgico (N). 

 

2.2. Indução da ferida cutâneas  

Inicialmente, os ratos foram submetidos à anestesia dissociativa pela combinação 

de 0,1 ml de xilazina (2%), 0,2 ml de cloridrato de Cetamina (10%) e 0,1 ml de cloridrato de 

tramadol (100 mg/2 ml) aplicados por via intraperitoneal (IP).  Em seguida, previamente à 

indução da lesão, foi realizada a tricotomia e assepsia com uso de álcool 70% e gluconato 

de clorexidina, na região dorsal dos animais, em uma área de aproximadamente 3 cm2. A lesão 

foi realizada com o uso de punch metálico com 9 mm de diâmetro, entre as escápulas na região 

dorsal dos animais, utilizando-se a linha média dorsal como referência, incluindo a epiderme, 

derme e fáscia dorsal. A profundidade do ferimento da pele foi padronizada em função da 

visualização do plano muscular. Para analgesia, após procedimento cirúrgico, foi administrado 

o opioide Cloridrato de tramadol na dose de 5mg/ml na água dos bebedouros, por três dias.  

 

2.3. Fototerapia 

O tratamento da ferida foi realizado com uso de laser modelo Phisiolux Dual, com 

saída contínua de potência de 30 mW, comprimento de onda de 670 nm, AsGaAL, e modo de 

emissão de luz contínua. Durante o tratamento, os animais foram imobilizados por contenção 

física manual e a probe do laser foi posicionada de forma perpendicular sob a ferida, protegida 

por papel filme (transparente), para evitar contaminação.  
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O tratamento dos grupos GLF e GLV foi iniciado imediatamente após a indução 

das lesões e seguiu-se em dias alternados durante todo o delineamento experimental. As 

aplicações foram realizadas em quatro pontos equidistantes na borda e uma no leito da ferida, 

em horário e condições de temperatura semelhantes (Figura 2). 

 

 
FIGURA 2 - Representação esquemática da localização da 

lesão e da aplicação do laser de baixa 

potência. Ferida no dorso dos ratos (em 

vermelho) e aplicação em quatro pontos 

equidistantes na borda e uma no leito da 

ferida (pontos cinza).  

 

 

Os animais do grupo GLF receberam irradiações com densidade de energia de 

3J/cm2 por nove segundos. Para o grupo experimental GLV as densidades de energia foram de 

1 J/cm2 por três segundos nos primeiros sete dias após a indução da lesão, 3 J/cm2 por nove 

segundos nos animais com oito a 14 dias, após a indução da lesão e 5 J/cm2 por 15 segundos 

entre 15 e 20 dias, após indução (Figura 3). O tempo de exposição foi fornecido 

automaticamente pelo aparelho do laser, após indicação da densidade de energia escolhida 

(J/cm2). O equipamento foi calibrado e revisado pelo fabricante antes do período experimental. 
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FIGURA 3 - Representação esquemática dos dias experimentais, com os respectivos tratamentos do 

grupo laser fixo (GLF) e laser variável (GLV). 

 

2.4. Avaliação Macroscópica    

Para análise da contração da ferida, as lesões foram fotografadas utilizando uma 

câmera digital acoplada em tripé, mantida à distância constante de 28 cm da lesão com 

iluminação artificial controlada. 

As feridas de todos os animais foram fotografadas nos dias 0, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 

15, 17, 19 e 21, após a execução da lesão e os registros fotográficos foram inseridos no 

programa computacional Image J®. Cada imagem foi aberta no programa e em seguida foi 

realizada a mensuração da distância de 2 cm na régua fotografada juntamente com a ferida, para 

a seleção da escala em centímetros (Figura 4a). Na sequência foi utilizada a ferramenta freehand 

selections para isolar a ferida e, posteriormente, foi utilizado a guia Analyze para acesso a opção 

measure, que forneceu a área final da ferida em centímetros (Figura 4b). A contração da ferida 

(CF) foi calculado pela seguinte equação matemática:  

 

𝐶𝐹 =  
(𝐴𝐷0 −  𝐴𝐷𝑁)

(𝐴𝐷0)
 𝑋 100% 

 

Em que, AD0 = área da ferida no dia zero; ADN = área da ferida no dia N, na qual N = 0, 1, 3, 

5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 e 21, AD0 = área da ferida no dia zero. Os valores foram expressos 

em porcentagem da área de redução da ferida15. 

GLV - 3 J/cm2 – 9 seg. GLV - 5 J/cm2 – 15 seg. GLV - 1 J/cm2 – 3 seg. 

GLF - 3 J/cm2 – 9 seg. 



29 

 

 

FIGURA 4 - Avaliação macroscópica das feridas cutâneas. (a) Mensuração da distância de 2 

cm na régua fotografada juntamente com a ferida, para a seleção da escala em 

centímetro. A seta vermelha indica a ferramenta utilizada. (b) A seta verde indica 

a ferramenta freehand selections, utilizada para isolar a ferida. A seta amarela 

indica a guia Analyze, utilizada para acesso a opção measure, que forneceu a área 

final da ferida em centímetros.  

 

2.5. Análise histológica e morfométrica  

Os fragmentos colhidos nas biópsias foram fixados em paraformaldeído tamponado 

a 4% e pH 7.2 por 48 horas. Após o período de fixação, as amostras foram transferidas para 

álcool etílico a 70% e submetidas ao processamento histológico automatizado através da 

desidratação em álcool etílico em concentrações crescentes, diafanizadas em xilol, impregnadas 

e incluídos em parafina. O tecido incluído em parafina foi submetido a cortes de 4µm realizados 

em micrótomo rotativo semiautomático e distendidos em lâminas histológicas, seguida pela 

coloração com hematoxilina e eosina (HE) e picrosirius red. As amostras das lesões foram 

colhidas de maneira a incluir parte da pele adjacente às bordas da ferida e de todo o tecido 

cicatricial em sua profundidade.  

Para análise morfométrica, foram obtidas imagens digitais de campos histológicos 

em aumento de 400x (20 campos) e 100x (10 campos) por meio de fotomicroscópio óptico de 

luz comum Leica DM, com câmera digital Leica DFC-280 (Leica Microssisten, Wetzelar, 

Alemanha). As avaliações histológicas deram-se por método cego e foram realizadas por um 

único avaliador.  

As variáveis, infiltrado inflamatório polimorfonuclear (PMN) e mononuclear 

(MN), foram analisadas de acordo com ausência de visualização das alterações no campo óptico 

(escore 0) ou presença, essas ranqueadas em discreto (escore = 1), moderado (escore = 2) e 

acentuado (escore = 3)16 (Quadro 1). A variável reepitelização foi classificada como moderada 

(escore 2) quando observada em < 50 % da ferida e como acentuada (escore 3) quando em             

>50% da ferida17. Para a variável, tecido conjuntivo, considerou-se a maturidade do processo 

 

 

A B 
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cicatricial no local da ferida, sendo atribuído escore 1 para formação predominantemente 

vascular, escore 2 para formação fibrovascular e escore 3 para formação fibrosa. Para a 

avaliação da angiogênese foi realizada a contagem do número de vasos sanguíneos em 10 

campos histológicos aleatórios em aumento de 100x, com auxílio do Software Image J®, pela 

ferramenta Multi-point. 

 
QUADRO 1 – Descrição histológica da morfologia tecidual de acordo com os parâmetros avaliados 

Legenda: PMN – infiltrado inflamatório polimorfonuclear; MN – infiltrado inflamatório mononuclear 

 

2.6. Quantificação de colágeno  

Para quantificação do colágeno, as lâminas foram coradas com a coloração especial 

de picrosirius red e analisadas em microscópio de luz polarizada em objetiva de 20x. Foram 

quantificados 10 campos, que correspondem aproximadamente a toda a área do corte.  As 

imagens histológicas foram capturadas pela câmera Sony® NEX-3 acoplada ao microscópio 

zeiss axiostar plus.  

A análise foi realizada através do software Image J®, utilizando a ferramenta 

threshold color, onde o colágeno foi calculado como porcentagem da área de cada imagem 

(expressa em pixels), permitindo quantificação do brilho da birrefringência através do cálculo 

da intensidade de pixels referente a cor do picrosirius red sob luz polarizada18. A intensidade 

do pixels está proporcionalmente relacionada à organização das fibras de colágeno. As fibras 

de colágeno mais espessas, fortemente birrefringentes com coloração amarelo ou laranja 

Parâmetros 

 PMN e MN Tecido conjuntivo 

Discreto Infiltrado inflamatório 

observado de forma 

isolada ou esparsa, com 

ausência em mais de 70% 

da ferida. 

Tecido Vascular. Na região da ferida visualiza-se 

grande quantidade de neovasos e fibroblastos 

imaturos com deposição discreta fibras colágenas, 

as quais tem apresentam-se fracamente coradas, 

esparsas e com aspecto ondulado. 

Moderado O infiltrado inflamatório 

em agregados, com 

presença entre 30% e 

70% da ferida. 

Tecido Fibrovascular. Na região da ferida 

visualiza-se neovasos, fibroblastos imaturos e 

maduros com deposição moderada de fibras 

colágenas, as quais apresentam-se eosinofílicas, 

agrupadas e com aspecto linear. 

 

Acentuado O infiltrado inflamatório, 

formando agregados 

densos, com presença em 

mais de 30% da ferida. 

Tecido Fibroso. Na região da ferida observa-se 

acentuada deposição de fibras colágenas, as quais 

apresentam-se fortemente eosinofílicas, espessas e 

alinhadas compactamente arranjadas. São vistos 

fibroblastos maduros e raros vasos bem formados. 
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avermelhado, são considerados colágeno tipo I e o colágeno tipo III possui o aspecto de fibras 

finas, fracamente birrefringentes e de coloração esverdeada19,20. 

 

2.8. Analise estatística  

A análise estatística foi realizada no software Sigmaplot® 12.0. Os dados foram 

testados quanto à distribuição normal pelo teste de Shapiro-Wilk. Devido ao não atendimento 

dos pressupostos, as médias das dimensões das feridas e dos índices de retração da ferida foram 

comparados pelo teste de Kruskal-Wallis, p<0,05. Para as médias das variáveis 

histopatológicas, utilizou-se análise de variância seguida do Teste de Tukey para comparações 

múltiplas entre os grupos. As diferenças notadas foram consideradas significativas quando 

p<0,05. 

 

3. RESULTADOS  

 

3.1. Avaliação macroscópica  

Macroscopicamente observou-se que a área da ferida diminuiu gradativamente com a 

evolução do processo de reparo nos três grupos experimentais. As crostas começaram a se 

formar após o segundo dia de lesão. A presença de crostas foi observada do terceiro ao 10º dia 

de lesão. No 21º dia foi observado o fechamento completo das feridas. Todos os grupos 

experimentais apresentaram características macroscópicas semelhantes no decorrer dos dias 

experimentais, incluindo ausência de exsudação serosa e purulenta (Figura 5). 
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FIGURA 5 - Fotografias das lesões. Evidenciando a contração das bordas 

das feridas. No dia zero observa-se as lesões recém 

realizadas, com coloração vermelho vivo e visualização do 

plano muscular. Nos dias 3 e 7, presença de crosta 

amarronzada. No dia 10, o rato do grupo GC apresenta a 

ferida fechada, sem presença de crosta. No grupo GLF e 

GLV, uma pequena crosta é observada. No dia 14, todos 

os grupos apresentam feridas fechadas e sem crosta e no 

dia 21 observa-se em todos os grupos que as feridas estão 

fechadas com uma pequena cicatriz. GC= grupo controle, 

GLF= grupo laser fixo. GLV= grupo laser variável. 

As setas pretas indicam o local da lesão.  
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Os índices de contração da ferida ao longo do tempo em dias, para os grupos GC, 

GLF e GLV são demonstrados da figura 6. No 5º dia após a lesão, o grupo GLV se apresentou 

com menor índice de retração e com diferença significativa em comparação com GC, GLF. No 

dia 7 após a lesão, também foi observado menor retração da ferida no grupo GLV, em 

comparação aos demais grupos (P<0,05). Os demais dias não apresentaram diferença estatística 

entre os grupos e dias avaliados. 

FIGURA 6 - Representação gráfica das médias e desvios padrões dos índices 

de contração das feridas para os grupos GC (círculo), GLF 

(quadrado) e GLV (triângulo) pelo tempo, em dias. *Diferença 

significativa, p ˂ 0,05 (teste de Kruskal-Wallis). 

 

3.2. Avaliação microscópica  

Nos três grupos experimentais, observou-se lesão tecidual com infiltrado 

inflamatório polimorfonuclear e mononuclear (macrófagos em maior número) no tempo de 3 

dias. As células polimorfonucleares apresentaram-se em menor número que as mononucleares 

em todos os dias avaliados microscopicamente. No dia três, observou-se que a presença de 

polimorfonuclear foi menor nos grupos irradiados e o grupo GLV apresentou menor intensidade 

desse infiltrado em relação ao grupo GLF e GC (p < 0,05).   

Aos sete dias de lesão, o infiltrado de polimorfonucleares diminuiu em todos os 

grupos, principalmente no grupo GLV, que apresentou menor infiltrado que os demais 

* 

* 
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(p<0,05). O infiltrado de células polimorfonucleares foi observado em casos isolados após o 

10º dia da indução da lesão. Nos dias 14 e 21 de lesão, o infiltrado polimorfonuclear foi 

ausente em todos os grupos experimentais (Figura 7 e anexo B)  

 

FIGURA 7 - Representação gráfica da presença de infiltrado polimorfonuclear das 

lesões com três e sete dias. GC= grupo controle, GLF= grupo laser 

fixo, GLV= grupo laser variável. * = diferença significativa, p < 0,05 

(Teste de Tukey). 

 

Nos três grupos experimentais, o infiltrado mononuclear foi observado em todos 

os tempos de avaliação microscópica, apresentando-se em maior quantidade nos grupos 

irradiados. No terceiro dia de lesão, o grupo GLV apresentou maior quantidade desse tipo 

celular, em comparação ao demais grupos (p < 0,05). Ao 7° dia, o infiltrado mononuclear 

apresentou-se em maior quantidade no grupo GLF (p < 0,05). Nos dias 10 e 14, o infiltrado 

mononuclear diminuiu em todos os grupos e continuou apresentando-se em maior quantidade 

no grupo GLF (p < 0,05). No 21º dia o infiltrado mononuclear apresentou-se discreto em todos 

os grupos (Figura 8 e anexo B) 
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 Figura 8 - Representação gráfica da presença de infiltrado mononuclear nas 

lesões com 3, 7, 10 e 21 dias. GC= grupo controle, GLF= grupo laser 

fixo, GLV= grupo laser variável. * = diferença significativa, p < 0,05 

(Teste de Tukey). 

 

Com processo de cicatrização, o tecido conjuntivo modificou ao longo dos dias de 

avaliação microscópica, sendo classificado de acordo com suas características. No 10º dia, o 

tecido conjuntivo demostrou aspecto predominante fibrovascular, em todos os grupos. No 14º 

dia após a lesão, o tecido conjuntivo apresentou-se predominantemente fibroso no grupo GLF 

enquanto que nos demais grupos foi observado em maior frequência tecido fibrovascular (p < 

0,05). No grupo GLV, o tecido conjuntivo fibrovascular predominou, sendo classificado como 

moderado e com diferença significativa entre os grupos.  No 21º dia após lesão, observou-se 

em todos os grupos tecido conjuntivo predominantemente fibroso, principalmente no grupo 

GLV, porém não houve diferença estatística. (Tabela 1). A Figura 9 mostra a organização do 

tecido conjuntivo nos dias avaliados microscopicamente. 

A reepitelização foi ausente no dia 3 em todos os grupos e a partir do dia 14 todos 

os grupos apresentaram > 50% da ferida reepitelizada. Não houve diferença estatística em 

relação a esse parâmetro avaliado (Tabela 2).  
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TABELA 1 - Porcentagem dos escores atribuídos às variáveis histopatológicas para GC, GLF e GLV 

em diferentes momentos após tratamento 

 DIA: dias após tratamento; GC: grupo controle, GLF: grupo laser fixo; GLV: grupo laser variável; A: 

ausente (0); D: discreto (1); M: moderado (2); A: acentuado (3); letras diferentes representam resultados 

significativos (Teste de Tukey). 

 

 

TABELA 2 - Porcentagem dos escores atribuídos às variáveis histopatológicas para GC, GLF e GLV 

em diferentes momentos após tratamento 

 DIA: dias após tratamento; GC: grupo controle, GLF: grupo laser fixo; GLV: grupo laser variável; A: 

ausente (0); M: moderado (2); Ac: acentuado (3); Letras diferentes representam resultados significativos 

(Teste de Tukey). 

 

 

 

Variável+ DIA GC GLF GLV 

A D M Ac A D M Ac A D M Ac 

 

Tecido  

Conjuntivo 

3 100a 
  

 100a    100a    

7 
 

88a 12   90a 10   82a 18  

10 1 31 49a 19  13 65a 22 1 21 44a 34 

14 
 

19 60a 21  1 45 54b  5 80c 15 

21 
  

38 62a   34 66a   21 79a 

   GC   GLF   GLV  

Variável  DIA A M Ac A M Ac A M Ac 

REEP 3 100a   100a   100a   

7 20 60a 20 60a 40  20 80a  

10 
 

20 80a  20 80a 20  80a 

14 
 

 100a   100a   100a 

21 
 

 100a   100a   100a 
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 FIGURA 9 – Fotomicrografias representativas mostrando a distribuição de células e vasos 

sanguíneos em tecido cicatricial de ratos dos três grupos experimentais (coloração 

HE, 40x). Em a1 - a3 e b1 – b3, observa-se infiltrado inflamatório e neovasos nos 

dias 3 e 7. Nos dias 10 e 14 observa-se fibroblastos imaturos e maduros com 

deposição de fibras colágenas e neovasos em c1, c2, c3, d1 e d3. Na imagem d2 

observa-se fibras colágenas mais alinhadas, fibroblastos alongados e neovasos. 

No dia 21, em e1, observa-se fibras colágenas espessas e desalinhadas, além de 

fibroblastos imaturos, maduros e presença de neovasos. Em e2 e e3, observa-se 

fibras colágenas espessas e alinhadas compactamente arranjadas. Nota-se ainda a 

presença de fibroblastos maduros e pequenos neovasos. Asteriscos (*), indicam 

colágeno e setas azuis fibroblastos.   

a1 a2 a3 

b3 b2 b1 

c1 c2 c3 

d3 

e3 

d2 d1 

e1 e2 

* * * 

* * 
* 

* 

* * 
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Com a avaliação da angiogênese, realizada por meio da contagem dos vasos, 

observou-se grande quantidade de vasos nos primeiros dias de lesão e diminuição no decorrer 

da cicatrização das feridas. No dia sete, o grupo GLF apresentou maior número de vasos que 

os demais grupos (p ˂ 0,05). No dia 10 não houve diferença estatística. Aos 14 dias de lesão, 

os três grupos apresentaram médias semelhante em relação a quantidade de vasos. No 21º dia 

de lesão, os grupos irradiados apresentaram maior quantidade de vasos que o grupo controle (p 

˂ 0,05) (Figura 10). A Figura 11 mostra a distribuição dos vasos de acordo com os grupos 

experimentais e dias avaliados.  

 

FIGURA 10 - Representação gráfica do número de vasos sanguíneos em 

relação aos dias experimentais. GC = grupo controle, GLF 

= grupo laser fixo, GLV = grupo laser variável. * = 

diferença estatística, p < 0,05 (Teste de Tukey). 
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FIGURA 11 - Fotomicrografias representativas dos dias sete e 21 após a lesão, demostrando a 

distribuição dos vasos sanguíneos (setas vermelhas) em tecido cicatricial de ratos 

dos três grupos experimentais (coloração H & E, 10x). GC = grupo controle, GLF = 

grupo laser fixo, GLV = grupo laser variável. 

 

3.3. Quantificação de colágeno  

A análise da porcentagem de fibras colágenas tipo III (colágeno imaturo) mostrou 

que no terceiro dia de lesão, o grupo GLV apresentou o menor percentual de fibras (P <0,05). 

No sétimo dia, os grupos irradiados apresentaram maior percentual de fibras e o grupo controle 

apresentou a menor média (P <0,05). No 10º dia, não houve diferença estatística entre os grupos.  

No 14º dia, o grupo GLV apresentou percentual significativamente menor de fibras colágenas 

tipo III do que os demais grupos (P <0,05). Esses dados são mostrados na Tabela 3. 

 

TABELA 3 - Valores médios de fibras colágenas tipo III relacionadas ao tempo e tratamento 

GC= grupo controle, GLF= grupo fixo, GLV= grupo variável. * = p < 0,05 (Teste de Tukey). 

 

A análise das fibras colágenas tipo I (Tabela 4) mostrou que no terceiro dia de lesão, 

o grupo GLF apresentou percentual significativamente maior (P <0,05) em relação aos demais 

grupos. No 7º e 10º dia de lesão, o grupo GC apresentou o menor percentual de fibras colágenas 

Colágeno tipo III (%) 

 3 dias 7 dias  10 dias  14 dias  21 dias  

Grupo GC 1,70 ± 1,73 1,84 ± 1,88* 6,45 ± 7,33 1,81 ± 1,98 0 

Grupo GLF 1,30 ± 1,99 6,44 ± 3,84 3,98 ± 1,80 0,59 ± 0,39 0 

Grupo GLV 0,67 ± 0,62* 8,83 ± 7,39 4,63 ± 3,97 0,04 ± 0,18* 0 
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tipo III, em relação aos demais grupos (P <0,05). Nos dias 14 e 21, não houve diferença 

estatística entre os grupos.  

 

 TABELA 4 - Valores médios de fibras colágenas tipo I relacionadas ao tempo e tratamento 

GC= grupo controle, GLF= grupo fixo, GLV= grupo variável. * = p < 0,05 (Teste de Tukey). 

 

A análise da porcentagem total de fibras colágenas mostrou que no terceiro dia de 

lesão, o grupo GLF apresentou maior quantidade de colágeno que os demais (P <0,05). No dia 

7 após de lesão, o grupo GC apresentou menor porcentagem de fibras colágenas, em relação ao 

demais grupos (P <0,05). No 10º dia de lesão, o grupo GLV apresentou maior quantidade de 

colágeno total (P <0,05). No dia 14 após a lesão, o grupo GLF apresentou menor porcentagem 

de colágeno total. Já no 21º dia, não houve diferença estatística entre os grupos (Figura 12). A 

Figura 13 mostra a presença de fibras colágenas e sua distribuição nos dias avaliados. 

Figura 12 - Representação gráfica da porcentagem de colágeno total. 

GC= grupo controle, GLF= grupo laser fixo, GLV= grupo 

laser variável. * = diferença estatística, p<0,05 (Teste de 

Tukey). 

Colágeno tipo I (%) 

 3 dias 7 dias  10 dias  14 dias  21 dias  

Grupo GC 1,69 ± 1,84 2,30 ± 1,69* 7,49 ± 5,13* 19,9 ±7,90 29,99 ± 9,54 

Grupo GLF 4,25 ± 3,14* 3,48 ± 3,32 11,19 ± 7,66 21,63 ± 7,00 29,31 ± 10,68 

Grupo GLV 2,07 ± 1,98 4,40 ± 4,11 14,13 ± 24,20 24,20 ± 12,59 28,99 ± 10,57 
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 FIGURA 13 - Fotomicrografias representativas mostrando colágeno tipo I e III dos dias 7, 

10 e 14 após a lesão, nos três grupos experimentais. No dia 10 destaca-se a 

diferença entre o grupo GC e os demais grupos, referente a coloração do 

colágeno, que se apresenta com aspecto de fibras finas, fracamente 

birrefringentes e de coloração esverdeada e amarela. GC= grupo controle, 

GLF= grupo fixo, GLV= grupo variável (coloração picrosirius red, 20x). 

 

4. DISCUSSÃO  

A utilização do laser de baixa potência (LBP)  no reparo tecidual têm demonstrado 

efeitos, como ação anti-inflamatória, neoangiogênese, estimulo da síntese e deposição de 

colágeno, aumento da quantidade de fibroblastos e contração da ferida6,21. Entretanto, existem 

vários experimentos utilizando animais de laboratório em busca de um protocolo ideal e 

elucidação da interação biológica  com o laser6,7,22. Dessa forma, o presente estudo objetivou 

avaliar e comparar os efeitos do laser em dose fixa e doses crescentes na cicatrização das feridas 

cutâneas, verificando-se os efeitos foram dependentes da dose.  

Macroscopicamente os resultados não foram capazes de fornecer informações 

relevantes, o que pode ser justificado pelo pequeno diâmetro da lesão inicial, modelo 

experimental e número de animais. O que se observou foi um pequeno atraso na retração da 

ferida nos dias cinco e sete do grupo GLV. Após o dia sete, as feridas adquiriram o mesmo 

comportamento de retração em todos os grupos e no 19º dia após a lesão, todos os grupos 

experimentais apresentaram fechamento completo das feridas. Histologicamente buscou-se 

analisar a influência do laser na cicatrização por meio de variáveis como, a resolução do 
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processo inflamatório, fibroplasia, angiogênese e deposição de colágeno. Os achados 

histológicos mostram uma série de eventos que contribuíram para a otimização do processo de 

cicatrização cutânea dos animais tratados com o LBP.  

Com a lesão tecidual, imediatamente tem-se o início da fase inflamatória, na qual 

são liberados mediadores químicos que provocam vasodilatação, aumento de fluxo sanguíneo 

local e favorecem a quimiotaxia dos leucócitos, principalmente neutrófilos, monócitos e 

macrófagos23. No presente estudo, observou-se que nos dias três e sete após a lesão, os grupos 

GLF e GLV apresentaram menor quantidade de infiltrado polimorfonuclear que o grupo 

controle. Esses achados corroboram com Tacon e colaboradores, que demostraram menor 

infiltrado polimorfonuclear em feridas cutâneas tratadas com laser de baixa potência12. 

O grupo que recebia irradiações de 1 J/cm2 (GLV) se destacou no terceiro dia de 

lesão por apresentar menor infiltrado polimorfonuclear e maior infiltrado mononuclear, 

composto principalmente por macrófagos. Os macrófagos, contribuem com a fagocitose e a 

estimulação da liberação de fatores de crescimento, como PDGF, TGF-α, TGF-β, VEGF e FGF 

e esses fatores de crescimento favorecem eventos como, angiogênese, fibroplasia e síntese da 

matriz extracelular6,23. Assim, infere-se que a densidade de energia de 1 J/cm2 foi mais efetiva 

na atenuação e resolução da resposta inflamatória no local da lesão nos primeiros três dias. 

Estes achados corroboram com Rezende e colaboradores, que avaliaram os efeitos do laser em 

feridas cutâneas de ratos (1,3 J/cm2 e 3 J/cm2 ) e  demonstraram eventos fundamentais para o 

início da fase proliferativa, como maior proliferação de fibroblastos, estímulo da angiogênese 

e menor infiltração de polimorfonucleares nas lesões irradiadas com 1,3 J/cm2 5.  

A fase proliferativa que é compreendida pela reepitelização, fibroplasia e 

angiogênese, é responsável pelo fechamento da lesão e caracteriza-se pela formação de tecido 

de granulação24,25. Além de ser fundamental na formação do tecido de granulação, a 

angiogênese também é essencial no suprimento de oxigênio e nutrientes para a cicatrização. E  

um dos fatores que colaboram para a neoformação de vasos sanguíneos na ferida, são os 

macrófagos que permanecem no local da ferida até a sua cura completa23,26,27. No presente 

estudo, observou-se que no 7º dia de lesão, o grupo GLF apresentou maior quantidade de vasos 

sanguíneos em relação aos demais grupos, podendo estar relacionado com a acentuada presença 

de mononucleares. Esses resultados corroboram com Solmaz e colaboradores, que 

demonstraram que os tecidos expostos à irradiação com laser de 3 J/cm2 apresentaram vasos 

sanguíneos em maior número nos primeiros dias após a lesão, que dos animais tratados com 

1J/cm2 28.  
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A partir da avaliação da angiogênese e infiltrado inflamatório, infere-se que a 

densidade de energia de 3 J/cm2 foi mais eficiente para a formação do tecido cicatricial, pois 

apresentou maior quantidade de vasos e de infiltrado mononuclear no 7º dia de lesão. Observou-

se ainda, que os grupos irradiados apresentaram maior número de vasos sanguíneos no decorrer 

dos dias analisados histologicamente, de forma que no 21º dia de lesão, o grupo controle 

apresentasse menor quantidade de vasos sanguíneos. Dessa forma, sugere-se que o LBP, assim 

como demostrado em outros estudos29–31, possibilita a indução da angiogênese.   

Adequada vascularização tecidual e eficiente deposição de colágeno são 

determinantes para a cicatrização bem sucedida27. Os resultados demostraram que o laser de 

baixa intensidade com densidade energética de 3 J/cm² (GLF) promoveu maior deposição de 

colágeno total, além de apresentar a maior quantidade de colágeno tipo I, no 3º dia de lesão. No 

7º dia de lesão, os dois grupos irradiados apresentaram maior quantidade de colágeno total, 

enquanto que o grupo controle apresentou a menor deposição de colágeno tipo I e III (imaturo). 

Outros estudos utilizando 3 J/cm2, demonstraram que essa dose é capaz de aumentar a 

deposição de colágeno10,11,13, assim como a densidade de energia de 4 J/cm2  32–34. A dose de 5 

J/cm2 também resultou em melhor cicatrização de feridas, que foi caracterizado por resolução 

da inflamação e aumento da deposição de colágeno35.  

A última fase do processo de cicatrização é a remodelação tecidual, marcada pela 

maturação dos elementos e alterações na matriz extracelular (MEC)36. Na reparação tecidual, a 

principal função da MEC é a restauração da continuidade do tecido lesado, onde os  fibroblastos 

ordenam os feixes de colágeno24. O aumento do colágeno pode ocorrer por meio de maior 

proliferação de fibroblastos e por aumento no processo de síntese e secreção proteica34. A 

influência sobre fibroblastos e colágeno é relatados em estudos que avaliam a reparação tecidual 

com uso do laser, como de  Reis et al.,33 que descreveram fibroblastos em maior número e 

ativos, além do aumento da densidade de colágeno e melhor arranjo da MEC33. Resultados 

esses, semelhantes ao de Gál et al.,37 que relataram que o laser aumentou a quantidade de fibras 

de colágeno e proporcionou remodelação mais evidente (fase de maturação) do tecido 

conjuntivo3736 e Abreu et al.,38 que descreveram que o laser pode ter interferido na deposição 

de colágeno, já que aos 14 dias do experimento os animais irradiados apresentaram uma maior 

concentração de colágeno3837.  

Com a avaliação histológica e quantificação de colágeno, observou-se que no 10º 

dia após lesão os dois grupos irradiados apresentaram maior deposição de colágeno tipo I, 

apresentando tecido conjuntivo mais organizado, com fibras colágenas alinhadas e 

compactamente. No 14º dia, o grupo GLF se destacou por apresentar tecido conjuntivo fibroso 
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composto por fibras colágenas eosinofílicas, espessas e alinhadas e fibroblastos maduros. O 

grupo GLV também se destacou por apresentar tecido conjuntivo fibrovascular e fibras 

colágenas bem organizadas. Quando comparado o 7º e o 14º dia, observou - se pela 

quantificação do colágeno total, diminuição do percentual de colágeno nos grupos tratados com 

LBP, o que pode ser atribuído a maturação das feridas, caracterizados pela diminuição da 

proliferação celular e maior densidade de colágeno tipo I.  

No presente estudo, o tecido conjuntivo fibroso predominou no 21º dia após a lesão 

em todos os grupos, marcado por grande deposição de fibras colágenas e sem áreas de tecido 

vascular. No grupo sob efeito de 5 J/cm2 (GLV), foi possível observar com maior frequência 

tecido fibroso que nos demais grupos, porém não houve diferença estatística. Na quantificação 

de colágeno os três grupos apresentaram apenas colágeno tipo I, também sem diferença 

estatística. Diante dos achados desse estudo, pode-se observar que o LBP contribuiu para 

evolução da cicatrização, principalmente nos primeiros 14 dias de lesão, onde se observa a 

correlação entre a resolução mais rápida da fase inflamatória e aparecimento do colágeno 

maduro.  

 

5. CONCLUSÃO  

O laser de baixa potência otimizou a cicatrização das feridas, mostrando efeitos 

positivos, como a atenuação da inflamação aguda, com diminuição de polimorfonucleares e 

aumento de mononucleares, aumento da vascularização local, formação de tecido cicatricial 

mais organizado e maior deposição de colágeno. Além disso, o estudo também permitiu inferir 

que a densidade de energia de 1 J/cm2 é mais eficiente nos três primeiros dias da lesão, com 

melhores resultados na ação anti-inflamatória, enquanto que 3 J/cm2 demonstrou melhores 

resultados no sétimo dia de lesão. Por fim, quando comparadas as densidades de energia de 3 

J/cm2 e 5 J/cm2 a partir do 14º dia de lesão, elas mostraram ser benéficas para a remodelação 

tecidual, porém sem diferenças entre as duas.  
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CAPITULO III – CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A cicatrização é um evento complexo, que envolve inflamação, proliferação e 

remodelação. Essas fases estão interligadas e acontecem devido à ativação e síntese de 

elementos celulares que culminam com a restruturação tecidual. O reestabelecimento rápido e 

completo da integridade cutânea é desejado na clínica médica e diante disso, novas terapêuticas 

são objeto de estudo por todo o mundo.  

Dentre as pesquisas que envolvem a cicatrização de feridas, as terapias com o uso 

do laser de baixa potência se destacam. Na medicina veterinária, o laser tem sido implementado 

na rotina clínica, especialmente em equinos, porém de forma empírica, pois não existem estudos 

suficientes que definam os parâmetros de aplicação e efeitos teciduais na espécie em questão. 

Ao mesmo tempo, muitos estudos são realizados em ratos e coelhos, em busca de resultados 

concretos e com estabelecimento de protocolos.  

A busca por parâmetros adequados é realizada por pesquisadores do mundo todo, 

assim como os efeitos do laser de baixa potência. Esse estudo permitiu a observação de que o 

comprimento de onda, ente 630 nm a 690 nm é utilizado com maior frequência. Em 

contrapartida, não existe tendência para a potência, densidade de energia e tempo de tratamento 

em função das características das feridas como extensão, profundidade, tempo e cronicidade. 

Os efeitos descritos também são variados, mas na maioria das vezes, culminam com a 

otimização da cicatrização.  

Os principais efeitos fisiológicos relatados da interação do laser de baixa 

intensidade com feridas cutâneas são a redução do período da resposta inflamatória e aceleração 

do processo de cicatrização, com aumento precoce da quantidade de fibroblastos e 

consequentemente maior produção de colágeno. Ainda são descritas modificações metabólicas 

e celulares impostas pela luz em fotorreceptores intracelulares que alteram e aceleram o 

processo cicatricial.  

Objetivou-se propor um protocolo inovador, não visto ainda na literatura. Buscou-

se ainda, discutir os efeitos do laser, relacionando-os com as doses de 1 J/cm2, 3 J/cm2 e 5 J/cm2. 

Os resultados encontrados foram positivos, com demonstração da eficácia do laser em 

contribuir com a resolução do processo inflamatório e com o estabelecimento de tecido mais 

bem organizado na fase de proliferação e remodelação.  Além disso, por meio desse estudo, foi 

possível inferir que as doses menores são mais eficazes na fase inicial da cicatrização e que o 

aumento da mesma pode favorecer a evolução desse processo.  

 



49 

 

 

ANEXOS 

 

ANEXO A: Aprovação CEUA 
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Anexo B  

 

TABELA 1 - Porcentagem dos escores atribuídos às variáveis histopatológicas para GC, GLF 

e GLV em diferentes momentos após tratamento 

D: dias após tratamento; GC: grupo controle, GLF: grupo laser fixo; GLV: grupo laser variável; 

A: ausente (0); D: discreto (1); M: moderado (2); A: acentuado (3) para PMN, MN e TC. PMN: 

polimorfonucleados; MN: monucleados; TEG: tecido de granulação. *diferença significativa 

(p˂0,05). Letras diferentes representam resultados significativos (Teste de Tukey). 

 

 

 

 

 

 

 

Variável+ D GC GLF GLV P 

A D M Ac A D M Ac A D M Ac 

PMN 3  44a 41 15  66b 31 3 2 86c 12  P ˂ 0,05* 

7 59a 41   67a 33   86b 7 7  P ˂ 0,05* 

10 93a 7   95a 5   94a 5 1   

14 100a    100a    100a     

21 100a    100a    100a     

MN 3  2 48 50a  7 47a 46  14 23 63b P ˂ 0,05* 

7  1 43 56a  1 25 74b   39 61a P ˂ 0,05* 

10  44 51a 5  13 83b 4  48a 47 5 P ˂ 0,05* 

14  61a 38 1  51b 49   72a 28  P ˂ 0,05* 

21 16 58a 25 1 1 50a 47 2 3 66a 30 1  

TC 3 100a 
  

 100a    100a     

7 
 

88a 12   90a 10   82a 18   

10 1 31 49a 19  13 65a 22 1 21 44a 34  

14 
 

19 60a 21  1 45 54b  5 80c 15 P ˂ 0,05* 

21 
  

38 62a   34 66a   21 79a  


