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RESUMO 
 

O reparo tecidual é dinâmico e inclui diferentes etapas, entre elas a inflamação, 

proliferação celular e síntese de elementos. O uso do laser de baixa potência, tem se 

mostrado um método terapêutico não invasivo, seguro e com baixo custo de 

manutenção com efeitos positivos em processos de cicatrização. Sendo assim, o 

presente estudo teve como objetivo deste trabalho foi avaliar os efeitos da utilização do 

laser de baixa potência (LBP) com doses variáveis e doses fixas em feridas cirúrgicas. 

Para tanto, foram utilizados 90 ratos Wistar, distribuídos aleatoriamente em 6 grupos. 

Grupo controle (GC, n=15), grupo doses decrescentes (G5JD, n=15), grupo doses 

crescentes (G1JC, n=15) e os grupos com as doses fixas (G5J; G2J; G1J; n=15 

animais/ grupo). O grupo G5JD recebeu irradiações decrescentes de acordo com o dia 

(D0, D1, D2, D3, 5J/cm²; D4, D5, D6, D7, 2J/cm²; D8, D9, D10, D11, 1J/cm²), o grupo 

G1JC recebeu tratamento com irradiações em doses crescentes de acordo com o dia 

(D0, D1, D2, D3, 1J/cm²; D4, D5, D6, D7, 2 J/cm²; D8, D9, D10, D11, 5 J/cm²) e os 

grupos G5J; G2J e G1J receberam irradiações com doses fixas durante os 11 dias 

(G5J;5J/cm²; G2J, 2J/cm² e G1J, 1J/cm²). Foram realizadas análises macroscópicas e 

histológicas por meio das técnicas de coloração de HE e Massom. Macroscopicamente 

pode ser observado maior crescimento de pelo nos animais do G5J e G5JD, 

microscopicamente os grupos com maior deposição de energia nos dias iniciais 

mostraram uma melhor resposta inflamatória, maior deposição de fibroblastos e 

colágeno. Concluindo-se que doses iniciais de 5J são melhores no reparo tecidual de 

feridas cirúrgicas. 

 
 

Palavras-chave: Fotobiomodulação, Laserterapia, Regeneração tecidual, Reparação 
tecidual 
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ABSTRACT 

 

Tissue repair is dynamic, including different stages, including inflammation, cell 

proliferation and synthesis of elements. Recently, the possibility of accelerating this 

process with the use of low-power laser has been discovered, with prominence, as 

researchers have found promising results as an effect anti-inflammatory and analgesic, 

in addition to being a non-invasive, safe and low-maintenance therapeutic method. 

Ninety Wistar rats were used, randomly assigned to 6 groups. Control group (CG, n = 

15), decreasing doses group (G5JD, n = 15), increasing doses group (G1JC, n = 15) 

and groups with fixed doses (G5J; G2J; G1J; n = 15 animals group). An incision was 

made longitudinally (3 cm) in the skin of the median part of the dorsum, then the edges 

of the wound were sutured, with four simple stitches, using 4-0 monofilament nylon 

thread. The G5JD group received decreasing irradiations according to the day (D0, D1, 

D2, D3, 5J / cm²; D4, D5, D6, D7, 2J / cm²; D8, D9, D10, D11, 1J / cm²), the G1JC group 

received irradiation treatment in increasing doses according to the day (D0, D1, D2, D3, 

1J / cm²; D4, D5, D6, D7, 2 J / cm²; D8, D9, D10, D11, 5 J / cm²) and the G5J groups; 

G2J and G1J received irradiations with fixed doses during the 11 days (G5J; 

5J / cm²; G2J, 2J / cm² and G1J, 1J / cm²). The objective of this work is to evaluate the 

effects of using low power laser (LBP) with variable doses and fixed doses in surgical 

wounds. Macroscopic and histological analyzes were performed using HE and Massom 

staining techniques. Macroscopically, greater hair growth can be observed in animals 

from G5J and G5JD, microscopically groups with greater energy deposition in the early 

days showed a better inflammatory response, greater deposition of fibroblasts and 

collagen. Leading to the conclusion that initial doses of 5J are better in tissue repair of 

surgical wounds. 

Keywords: Photobiomodulation Lasertherapy, Tissue 
regeneration, Tissue repare 
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1. INTRODUÇÃO GERAL 
 

 
 

A pele é a interface entre o ambiente e o corpo, e com seus derivados 

constituem o sistema tegumentar. Está constantemente relacionada com atividades 

biológicas e é composta por duas camadas a epiderme, constituída por epitélio 

pavimentoso estratificado, e a derme constituída por tecido conjuntivo. A pele 

desempenha inúmeras funções, dentre elas, a proteção contra lesões físicas, 

químicas e biológicas; impede a perda de água por evaporação, apresenta receptores 

sensitivos, protege contra radiação ultravioleta, converte moléculas precursoras em 

vitamina D, influencia na regulação térmica e excreção de certas substâncias através 

das glândulas sudoríparas (MANDELBAUM et al., 2006). 

As lesões cutâneas têm se mostrado uma das mais importantes na clínica 

cirúrgica independente da espécie animal envolvida, incluindo seres humanos, 

exigindo assim constante evolução e busca por novos fármacos, terapias e meios de 

aceleração desse processo de reparação. O reparo tecidual é um processo dinâmico 

que inclui diferentes etapas, entre elas a inflamação, proliferação celular e síntese de 

elementos que constituem a matriz extracelular como elastina fibras reticulares e 

colágeno a fim de auxiliar na recuperação do tecido lesionado, garantindo o 

restabelecimento de sua função. Nesse sentido estudos com a utilização do laser de 

baixa potência (LBP) tem se mostrado eficazes tanto in vitro como in vivo no 

tratamento de férias cutâneas (ROCHKIND et al.,1989; CARVALHO et al., 2006; 

KARU, 2014; KARU, 2015). 

A terapia com LBP foi descoberta por Endre Mester e sua equipe em 1967 

acidentalmente, na Hungria. Tais pesquisadores tentavam reproduzir um experimento 

feito anteriormente, em que obtiveram sucesso ao empregar o recém descoberto laser 

de rubi para curar tumores malignos em ratos. Porém, Mester não conseguiu bons 

resultados, mas, observou aumento no crescimento de pelos e menor tempo de 

cicatrização nas feridas induzidas nos ratos tratados, em relação ao grupo controle. 

Portanto, este passou a ser considerado como primeiro indício de que a luz laser de 

baixa potência poderia ter aplicações benéficas na medicina e foi denominada como 

“terapia a laser de baixa potência” (HAMBLIN, 

2016). 
 

A partir de então a área de pesquisa amadureceu e apesar de ainda não terem 

sido elucidados todos os mecanismos de ação envolvidos nos processos 

terapêuticos do LASER, muito já se aprendeu, incluindo o fato de que seus efeitos 

nas células, tecidos e organismos podem ser tanto estimuladores como inibitórios 
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dependendo do parâmetro de luz utilizado (GONÇALVES et al., 2010; HUANG et al., 

2009 ANDERS, LANZAFAMME & ARANY, 2015). 

Em relação aos efeitos biológicos encontrados, na utilização do laser para 

auxílio do reparo tecidual, os mais comuns em ordem crescente são a aceleração do 

processo de cicatrização, angiogênese, modulação da resposta inflamatória, 

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

de fatores de crescimento (FERREIRA, 2016; SZYMCZYSZYN, et al., 2016). Some-

se a todos estes, o fato do laser estimular a atividade antioxidante e proteger a célula 

contra danos oxidativos durante o processo de cicatrização das feridas cutâneas 

(SILVEIRA, et al., 2009; BUSNADO & BIONDO-SIMÕES, 2010; MARQUES, et al., 

2013; CARDOSO, 2015). 

A laserterapia quando aplicada sobre feridas cutâneas é capaz de promover 

efeitos benéficos que auxiliam na melhora clínica do paciente, sendo os efeitos 

dependentes de parâmetros como dose, tempo e comprimento de onda. Desta forma, 

as contribuições teórico-experimentais que busquem parâmetros ótimos em tempos 

viáveis para a prática clínica são importantes e necessárias (ANDRADE, CLARK & 

FERREIRA, 2014; FERREIRA, 2016; LIMA et al.,2016). 

A termografia é uma técnica que pode ser utilizada para avaliação de lesões 

cutâneas e ou integridade e saúde tecidual, tendo em vista que por captar radiação 

infravermelha, a mesma pode informar sobre a circulação sanguínea local de forma 

indireta ao mensurar a temperatura cutânea. É uma técnica baseada na aferição da 

temperatura emitida pelo organismo, por uma câmera com sensores que detectam 

essa radiação infravermelha e convertem em sinais elétricos exibindo um termograma. 

(ROBSON et al., 2000; NAGASE et al., 2011, YAMAMOTO et al., 2013). A termografia 

apresenta vantagens como, ser de fácil execução, não invasiva, indolor e com 

resultado imediato. 

Diante do exposto, justifica-se a necessidade de avaliar protocolos com doses 

fixas e variáveis a fim de auxiliar na formação do melhor protocolo terapêutico de 

reparo tecidual.
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 
 
 

2.1 Pele 
 

A pele (cútis ou tegumento) é o maior órgão, indispensável para manutenção 

da vida, responsável pela cobertura de todo o corpo, juntamente com seus anexos 

forma o sistema tegumentar. É composta por duas camadas a epiderme, constituída 

por epitélio pavimentoso estratificado, e a derme constituída por tecido conjuntivo 

(Silveira et al., 2011). 

A epiderme, porção mais externa da pele é formada por epitélio estratificado 

pavimentoso queratinizado que cresce continuamente, mas mantém sua espessura 

devido ao seu processo de descamação, é representado predominantemente por 

queratinócitos (cerca de 85% das células), melanócitos, células de Langerhans e 

células de Merkel. Está porção pode ser dividida em cinco camadas: camada basal 

(estrato basal) ou estrato germinativo, abriga as células mitoticamente ativas, e células 

tronco epidérmicas; camada espinhosa (estrato espinhoso) exibem prolongamentos 

espinhosos típicos (estrato granuloso) contém numerosos grânulos de intensa 

coloração, camada clara (estrato lúcido) é composto por uma fina camada de células 

anucleadas e queratinizadas, bem desenvolvida nos coxins podais menos 

desenvolvida no plano nasal e ausente nas outras partes da pele normal de cães e 

gatos. Por fim a camada córnea (estrato córneo) que é composta por células 

queratinizadas (MANDELBAUM et al., 2006; SOUZA, et al., 2009; SANTOS & ALESSI, 

2016). 

A derme também chamada de tecido conjuntivo, é composta de duas camadas 

estruturalmente distintas: uma superficial e outra profunda, com exceção dos suínos 

que também apresentam a derme papilar. É a derme a responsável pela sustentação 

e nutrição da epiderme e que origina os anexos epidérmicos, vasos sanguíneos, 

drenagem linfática, terminações nervosas, músculo eretor do pêlo (SILVEIRA et al., 

2011). Representa a maior parte da elasticidade e da força tênsil da pele, está 

diretamente relacionada com a reparação e manutenção da pele. A derme superficial, 

formada por tecido conjuntivo frouxo é localizada imediatamente abaixo da epiderme, 

contém predominantemente fibras colágenas do tipo I e III, mais delicada e menos 

espessa que a camada mais profunda, além de uma fina camada de redes de elastina. 

Em animais derme profunda, pode variar de espessura ao longo do corpo, mas em geral 

se apresenta mais espessa e menos celularizada que derme superficial, é composta 

por fibras colágenas mais espessas e organizadas principalmente do tipo I e a fibras 
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elásticas também se encontram mais espessas e em menor quantidade 

(MARTIN,1997; MANDELBAUM et al., 2006; SILVEIRA et al., 2011). 

Dentre suas funções podemos citar: Invólucro atuando como u m a  barreira 

evitando a perda de água, eletrólitos e ainda garantindo a homeostase através da 

manutenção da estabilidade de um ambiente interno, proteção contra agressões de 

todas as naturezas, sejam elas químicas, biológicas ou físicas, é ainda responsável 

pela manutenção da forma e possibilidade de movimentação através da sua 

flexibilidade, elasticidade e ao mesmo tempo rigidez (SILVEIRA et al., 2011). Através 

da sudorese, da cobertura pilosa e do plexo vascular consegue manter a regulação 

térmica e ainda liberar nesse suor substâncias com ação antimicrobiana, a 

pigmentação que em sua maioria é representada pela melanina é capaz de conferir 

fotoproteção. Tem –se também a imunoregulação que é de extrema importância por 

participar ativamente na proteção contra agentes infecciosos e neoplásicos 

(queratinócitos, células de Langerhans e linfócitos), e a produção dos anexos 

epidérmicos (pelos, garras, cascos e glândula) que podem influenciar nas relações 

sexuais, sociais e na defesa individual do animal (SANTOS & ALESSI, 2016). 

 

 
2.2 Reparo tecidual 

 
 

A habilidade de reparar lesões é de fundamental importância para a 

sobrevivência de todos os organismos. A resposta inflamatória a qualquer lesão 

tecidual ou agentes nocivos não serve apenas para eliminar esses perigos, mas 

também para dar início ao processo de reparação desse dano. O reparo, também 

denominado de cura, nada mais é do que a restauração do tecido lesado e pode se 

dar por dois mecanismos, a regeneração desse tecido ou a formação de cicatriz através 

da deposição de tecido conjuntivo (MARTIN, 1997; ROCHKIND et al.,1989; 

CARVALHO et al., 2006;). 

A regeneração tecidual se dá através da substituição de células lesadas 

permitindo que o tecido retorne ao seu estado original normal, através da proliferação 

de células residuais que não foram lesadas e retêm a capacidade de divisão ou por 

substituição por células tronco teciduais. Esse processo é considerado a resposta 

típica em epitélios como a pele que são capazes de se dividir rapidamente 

(KARU,2014; KARU, 2015). 

Formação de cicatriz ocorre quando o tecido lesado não tem a capacidade de 

se regenerar, ou quando o dano a esse tecido e suas estruturas de suporte se sobrepõe 

a capacidade regenerativa do tecido, levando então a um reparo desse tecido por 

deposição de tecido conjuntivo (fibroso), impedindo a realização das funções 
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celulares, mas com a manutenção da função estrutural e de sustentação 

(CARVALHO et al., 2006 KARU, 2014; KARU, 2015). 

A cicatrização cutânea é classicamente descrita como união primária ou 

secundária. A primária ou cicatrização por primeira intenção são aquelas onde temos 

a aproximação das bordas que pode se dar através de uma sutura, oriundas de uma 

ferida cirúrgica que geralmente são limpas e não infectadas, já a cicatrização por união 

secundária ou segunda intenção é proveniente de feridas traumáticas, onde não se tem 

aproximação das bordas e consequentemente uma maior perda de células e tecidos, 

e com isso gera uma grande quantidade de tecido de fibroso aumentando a área 

cicatricial (CAMPOS et al., 2007; ZACHARY & MCGAVIN,2012) 

O reparo tecidual por formação de cicatriz ou deposição de tecido conjuntivo 

é um processo sequencial que vai seguir a resposta inflamatória, dividido em 3 

grandes fases: angiogênese ou fase inflamatória, migração e proliferação, e 

remodelação que se sobrepõem e acontecem dinamicamente (CAMPOS et al., 2007; 

MARQUES et al., 2013). 

A angiogênese ou fase inflamatória, tem início imediatamente após a formação 

da lesão com hemostasia através da vasoconstrição, agregação e degranulação 

plaquetária originando assim a matriz hemostática responsável pela contenção da 

hemorragia e secreção de diversos mediadores envolvidos nesse processo 

cicatricial. As plaquetas são responsáveis não somente pela formação do tampão 

hemostático primário, mas também pela secreção de inúmeros mediadores pró - 

inflamatórios. Após indução pela trombina são degranuladas e então liberam todos 

seus fatores de crescimento  como, derivado de plaquetas (PDGF),  crescimento 

epidérmico (EGF), crescimento transformante-α (TGF-α), crescimento transformante- 

β (TGF-β) e de  crescimento de endotélio vascular (VEGF), juntamente com as 

glicoproteínas adesivas, importantes constituintes da matriz extracelular provisória, vai 

também aumentar a permeabilidade vascular local (vasodilatação) e com ela o influxo 

de células inflamatórias como neutrófilos, leucócitos e monócitos, polimorfonucleares 

e mononucleares representados inicialmente por macrófagos e, tardiamente, linfócitos 

(MARTIN, 1997; MANDEULBAUM et al.,2003; MARQUES et al., 2013). 

A fase inflamatória é marcante no processo de cicatrização, as primeiras 

células a chegarem na lesão (24 horas) são os neutrófilos, atuando na limpeza das 

feridas através da fagocitose de microrganismos e remoção de restos celulares, e na 

secreção de fatores que vão auxiliar na formação do coágulo e na inflamação. Em 

seguida temos a alteração da população celular (48 – 96 horas), predominando nesse 

momento os monócitos que então se diferenciam em macrófagos e coordenam o 

processo de reparo. Os macrófagos são tidos como as principais células envolvidas 
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na fase inflamatória e com auxílio dos neutrófilos desenvolvem a função de fagocitose 

de microrganismos, restos celulares e eliminação de neutrófilos senis. Vão também 

contribuir para evolução da cicatrização em direção a fase proliferativa através da 

formação do tecido de granulação e liberação de vários fatores de crescimento, PDGF, 

TGF-α, TGF-β, VEGF e fator de crescimento dos fibroblastos (FGF) (ROCHKIND et 

al.,1989; CARVALHO et al., 2006; LAUREANO & RODRIGUES, 2011). 

Na fase de migração e proliferação tem-se o ganho de volume da derme 

lesada, para então formação do tecido de granulação que se dá através da ativação 

de macrófagos, elaboração e liberação dos fatores de crescimento que estimulam o 

recrutamento de fibroblastos e sua ativação para dar início a produção de colágeno, 

substituindo e fortalecendo matriz extracelular (MEC). Com a evolução em direção a 

cura o número de fibroblastos diminui, porém, os fibroblastos progressivamente 

assumem um fenótipo mais sintetizador, aumentando a deposição de MEC. A cicatriz 

evolui para processo de reparo composta basicamente de tecido de granulação que é 

formado por fibroblastos fusiformes e inativos, colágeno denso, fragmentos de fibras 

elásticas, e outros componentes da MEC (MANDEULBAUM et al.,2003; MARQUES et 

al., 2013). Tem-se então o início da maturação da cicatriz que se inicia com a 

regressão vascular, transformando o tecido de granulação altamente vascularizado 

em uma cicatriz pálida (ROCHKIND et al.,1989; CARVALHO et al., 2006; KARU, 2014; 

KARU, 2015). 

Na fase de remodelação que é a última fase do processo de reparo tecidual 

por formação de cicatriz, e pode perdurar de meses a anos vai ser observado a 

remodelação e modificação do tecido cicatricial, mostrando que o resultado desse 

processo consiste no equilíbrio entra síntese e degradação das proteínas da MEC. 

Tem-se a degradação de colágeno tipo III e aumento de produção do colágeno tipo I 

levando a uma substituição do tipo de colágeno na cicatriz, juntamente com a 

organização de suas fibras que passam de dispostas aleatoriamente para organizadas 

ao longo das linhas de tensões do epitélio (CARVALHO et al., 2006; KARU, 2014; 

KARU, 2015). 

 

 
2.3 Laser 

 

 

Embora o início da utilização terapêutica da energia luminosa tenha se dado 

na pré-história, quando o homem acreditava que a luz solar tinha capacidade de 

afastar espíritos ruins causadores de doenças, apenas em 1917 Albert Einstein 

conseguiu descrever a teoria do princípio da emissão estimulada de fótons e só em 

1960 foi produzido o primeiro aparelho emissor de laser. A partir da década de 1980 
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começaram a surgir as primeiras publicações com resultados advindos de tratamentos 

beneficiados pela fotobioestimulação, incentivando o interesse científico e gerando, 

intensa discussão e grande evolução do conhecimento na área (HAMBLIN, 2016). 

A sigla laser teve origem na língua inglesa, é a abreviação da expressão Light 

Amplification by Stimulated Emission of Radiation, que se traduz, “Amplificação de luz 

por Emissão Estimulada de radiação”, referindo-se a uma energia eletromagnética não 

ionizante, que pode variar entre a luz visível ou não, de acordo com a sua composição 

e consequentemente o comprimento de onda produzido (NAJEEB et al., 2016; 

FREITAS & HAMBLIN, 2016). 

O laser é um dispositivo constituído por substâncias de origem sólida líquida 

ou gasosa responsáveis pela produção de um feixe de luz denominado como “raio 

laser” quando excitadas por uma fonte de energia produz campos eletromagnéticos 

que se estendem do infravermelho ao ultravioleta (SILVA et al., 2007; BARROS et al., 

2008). 

É necessário recorrer a alguns conceitos da física para que se possa entender 

melhor algumas propriedades específicas da luz laser, tais como a compreensão da 

estrutura atômica e como ela pode gerar e propagar a luz (SILVA et al., 2007). 

De caraterística indivisível o átomo é a unidade básica da matéria, com núcleo 

de carga elétrica positiva e envolto por elétrons de carga negativa, que transitam em 

volta desse núcleo de forma organizada e direcionada em órbita. Esses elétrons ao 

transitarem entre essas órbitas são capazes de emitir ou absorver energia que é 

denominada de fóton (luz) e que se propagam em forma de onda. Sendo assim a 

intensidade de um feixe luminoso está intimamente relacionada ao número de fótons 

por segundo que chegam a uma determinada área (NAJEEB et al., 2016; FREITAS & 

HAMBLIN, 2016). 

Os dispositivos de laser podem ser classificados em duas categorias: lasers 

de alta potência ou cirúrgicos, capazes de produzir efeitos térmicos e apresentar 

propriedades de vaporização, hemostasia, e até mesmo corte tem potência superior 

a 500 mW, largamente utilizado em cirurgias, e lasers de baixa potência ou 

terapêuticos (não cirúrgicos), com propriedades analgésicas, anti-inflamatórias e de 

bio-estimulação, altamente aplicados nos processos de reparo tecidual, esse tipo de 

laser se enquadra no espectro de emissão de luz visível e sua potência máxima chega 

a 500 mW não produzindo efeito térmico no tecido irradiado (SILVA et al., 2007). 

Quando a energia é liberada pelo laser são desencadeados os efeitos 

biológicos, pois a energia é absorvida pelos tecidos imediatamente após a emissão do 

aparelho, isso leva a possíveis mudanças na taxa de síntese de RNA e DNA, 

alterações nas taxas de consumo de oxigênio, regulação do potencial de membrana 
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e aumento da síntese de ATP (MIKAIL & PEDRO, 2009; ANDRADE et al., 2010). A 

interação entre laser e tecido biológico e o aumento da atividade celular é dependente 

do comprimento de onda, densidade de potência (intensidade), densidade de energia 

ou dose, frequência de tratamento e tipo de lesão (KARU, 2003; MARQUES et al., 

2013). 

 
 
 

2.4 Termografia 
 

 

Algumas técnicas podem ser aplicadas no processo para a avaliação da 

cicatrização de feridas na pele. A taxa de cicatrização, calculada a partir de fotografias 

digitais e a medição da temperatura na ferida (ROBSON et al., 2000; NAGASE et al., 

2011, YAMAMOTO et al., 2013). 
 

A termografia se baseia em detectar a radiação emitida do corpo por meio de 

sensores infravermelhos, que capturam a imagem na câmera de termografia, 

convertendo radiação infravermelha em sinais elétricos, que são processados e 

exibidos em imagem termográfica ou termograma, que permite obter a mensuração 

da temperatura. A aplicação da termografia na área da saúde ampliou nos últimos 

anos. Em geral os estudos que associam a termografia com a cicatrização de feridas 

cutâneas, cujas funções celulares são afetadas pela temperatura, incluindo as reações 

químicas (metabolismo, síntese de proteína e oxidação) influenciando no reparo 

tecidual. Estudos mostram que a faixa adequada de temperatura para que ocorra a 

cicatrização varia entre 32ºC a 36ºC o que pode ser monitorado através da aquisição 

dos termogramas ao longo do processo de reparo tecidual (HUANG et al., 2011; 

CHAVES et al., 2016). 

As vantagens da técnica de termografia incluem sua não invasividade, ser um 

método de rápido diagnóstico de alterações, não requer contato físico direto com o 

paciente, não gera qualquer dor, não requer revelação ou processamento. O 

equipamento é portátil, e a informação pode ser avaliada em tempo real (BRONZINO, 

2006; YAMAMOTO et al., 2013; CHAVES et al., 2016).
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3 OBJETIVO 
 
 
 

3.1 OBJETIVO GERAL 
 

 

Avaliar os efeitos de doses fixas e variáveis de laser de baixa potência 
 

(LBP) em feridas cirúrgicas em ratos. 
 
 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 

●       Avaliar o comportamento macroscópico e termográfico da ferida 
 

●       Avaliar microscopicamente os componentes histológicos da área da 

lesão.
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Resumo: O reparo tecidual é dinâmico e inclui diferentes etapas, entre elas a inflamação, proliferação celular e síntese 

de elementos. O uso do laser de baixa potência, tem se mostrado um método terapêutico não invasivo, seguro e com 

baixo custo de manutenção com efeitos positivos em processos de cicatrização. Sendo assim, o presente estudo teve 

como objetivo deste trabalho foi avaliar os efeitos da utilização do laser de baixa potência (LBP) com doses variáveis 

e doses fixas em feridas cirúrgicas. Para tanto, foram utilizados 90 ratos Wistar, distribuídos aleatoriamente em 6 

grupos. Grupo controle (GC, n=15), grupo doses decrescentes (G5JD, n=15), grupo doses crescentes (G1JC, n=15) e 

os grupos com as doses fixas (G5J; G2J; G1J; n=15 animais/ grupo). O grupo G5JD recebeu irradiações decrescentes 

de acordo com o dia (D0, D1, D2, D3, 5J/cm²; D4, D5, D6, D7, 2J/cm²; D8, D9, D10, D11, 1J/cm²), o grupo G1JC 

recebeu tratamento com irradiações em doses crescentes de acordo com o dia (D0, D1, D2, D3, 1J/cm²; D4, D5, D6, 

D7, 2 J/cm²; D8, D9, D10, D11, 5 J/cm²) e os grupos G5J; G2J e G1J receberam irradiações com doses fixas durante 

os 11 dias (G5J;5J/cm²; G2J, 2J/cm² e G1J, 1J/cm²). Foram realizadas análises macroscópicas e histológicas por meio 

das técnicas de coloração de HE e Massom. Macroscopicamente pode ser observado maior crescimento de pelo nos 

animais do G5J e G5JD, microscopicamente os grupos com maior deposição de energia nos dias iniciais mostraram 

uma melhor resposta inflamatória, maior deposição de fibroblastos e colágeno. Concluindo-se que doses iniciais de 

5J são melhores no reparo tecidual de feridas cirúrgicas. 

Palavras chave: Laserterapia, Regeneração tecidual, Reparação tecidual  
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1. Introdução 

A pele é a interface entre o ambiente e o corpo, e com seus derivados constituem o sistema 

tegumentar. Está constantemente relacionada com atividades biológicas e é composta por duas 

camadas a epiderme, constituída por epitélio pavimentoso estratificado, e a derme constituída por 

tecido conjuntivo. A pele desempenha inúmeras funções, dentre elas, a proteção contra lesões 

físicas, químicas e biológicas; impede a perda de água por evaporação, tem receptores para 

sensações, protege contra radiação ultravioleta, converte moléculas precursoras em vitamina D, 

influencia na regulação térmica e excreção de certas substâncias através das glândulas sudoríparas 

[1]. 

As lesões cutâneas têm se mostrado uma das mais importantes na clínica cirúrgica 

independente da espécie animal envolvida, incluindo seres humanos, exigindo assim constante 

evolução e busca por novos fármacos, terapias e meios de aceleração desse processo de reparação. 

Esse reparo tecidual é um processo dinâmico que inclui diferentes etapas, entre elas a inflamação, 

proliferação celular e síntese de elementos que constituem a matriz extracelular como elastina 

fibras reticulares e colágeno a fim de auxiliar na recuperação do tecido lesionado, garantindo o 

restabelecimento de sua função. Nesse sentido estudos com a utilização do laser de baixa potência 

(LBP) tanto in vitro como in vivo no tratamento de férias cutâneas tem se mostrado eficazes [1, 

2,4,5]. 
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A terapia com LBP foi descoberta por Endre Mester e sua equipe em 1967 acidentalmente, 

na Hungria. Tais pesquisadores tentaram reproduzir um experimento feito anteriormente, em que 

obtiveram sucesso ao empregar o recém descoberto laser de rubi para curar tumores malignos em 

ratos. Porém, Mester não conseguiu bons resultados, mas, observou aumento no crescimento de 

pelos e menor tempo de cicatrização nas feridas induzidas nos ratos tratados, em relação ao grupo 

controle. Portanto, este passou a ser considerado como o primeiro indício de que a luz laser de 

baixa potência poderia ter aplicações benéficas na medicina e cunharam o nome “terapia a laser 

de baixa potência” [3, 6, 9]. 

A partir de então a área de pesquisa amadureceu e apesar de ainda não terem sido 

elucidados todos os questionamentos, muito já se aprendeu, incluindo o fato de que seus efeitos 

nas células, tecidos e organismos podem ser tanto estimuladores como inibitórios dependendo dos 

parâmetros de luz utilizado [8-11]. 

A laserterapia quando aplicada sobre feridas cutâneas é capaz de promover efeitos 

benéficos que auxiliam na melhora clínica do paciente, muito embora este fato esteja intimamente 

ligado à eleição de parâmetros como dose, tempo e comprimento de onda. Desta forma, as 

contribuições teórico-experimentais que busquem parâmetros ótimos em tempos viáveis para a 

prática clínica são importantes e necessários [12, 12,14,15, 16]. 

Existem técnicas capazes de auxiliar na avaliação da cicatrização de feridas, através de 

imagens, dentre essas técnicas podemos citar a termografia. É uma técnica baseada na aferição da 

temperatura emitida pelo organismo, por uma câmera com sensores que detectam essa radiação 

infravermelha e a convertem em sinais elétricos exibindo um termograma. [17, 18, 14]. A 

termografia apresenta vantagens como, ser de fácil execução, não invasiva, indolor e com 

resultado imediato.  

Diante do exposto, detectou-se que o estudo das doses da LBP na reparação tecidual 

apresenta algumas lacunas. Justificando a necessidade de avaliar protocolos com doses fixas e 

variáveis a fim de auxiliar na formação do melhor protocolo terapêutico de reparo tecidual em 

feridas cirurgicas. 

2. Materiais e Métodos 

O experimento foi conduzido no Biotério da Universidade Federal de Jataí (UFJ), sendo 

realizado de acordo com os princípios éticos do Conselho Nacional de Controle da 

Experimentação Animal (CONCEA) e aprovado pelo Comitê de Ética no Uso de Animais da 

Universidade Federal de Goiás (CEUA-Jataí), sob protocolo 022/2019. 

 

2.1 Animais 
Foram utilizados 90 ratas, fêmeas, da linhagem Wistar (Rattus novergicus), hígidos com 

peso entre 200 a 250 gramas, acomodados em número de cinco animais por caixa, com 

alimentação à base de ração própria para a espécie e água ad libitum. Os animais foram mantidos 

desde o nascimento em ambiente com temperatura e iluminação controladas, com ciclo 

claro/escuro de 12 horas. As trocas das camas foram realizadas em dias alternados, utilizando-se 

maravalha autoclavada. 

 

2.2 Procedimento experimental 

 

Para cirurgia os animais foram anestesiados com aplicação da medicação pré-anestésica 

midazolam (2 mg/kg, via intraperitoneal), seguida de cloridrato de tramadol (15 mg/kg, via 

intramuscular) para a analgesia. Logo após, os animais foram submetidos à anestesia geral 

inalatória com isoflurano. Em seguida, foi realizada tricotomia e antissepcia com uso de álcool 

70% e gluconato de clorexidina 2% na região dorsal dos animais, e então foi feita uma incisão 

longitudinalmente (3 cm) à pele da parte mediana do dorso, incluindo a derme, epiderme e fáscia 

dorsal, poupando músculos subjacentes. Em seguida, as bordas da ferida foram suturadas, com 

quatro pontos simples separados, sendo utilizado fio de nylon monofilamentar 4-0 agulhado. Os 

animais receberam analgésico opioide, cloridrato de tramadol (15 mg/kg), via subcutânea a cada 

12 horas, durante 2 dias consecutivos. 
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Os animais foram divididos aleatoriamente em seis grupos com 15 animais cada, sendo: 

grupo controle (GC), grupo doses decrescentes (G5JD), grupo doses crescentes (G1JC) e os 

grupos com as doses fixas (G5J; G2J; G1J).  

As feridas foram tratadas com laser modelo Omnia, fabricado com diodo semicondutor 

LASER de AlGalnP (fosfeto de índio e gálio e alumínio), da marca ECCO Fibras® e dispositivos 

– ECCO FIBRAS ÓPTICAS E DISPOSITIVOS EIRELI- EPP (Campinas-SP), previamente 

calibrado pelo fabricante, comprimento de onda de (660 nm) potência de 100 mW em doses 

decrescentes 5 J/ponto, 2 J/ ponto e 1 J/ ponto, doses crescentes 1 J/ ponto, 2 J/ ponto e 5 J/ ponto 

e doses fixas de acordo com cada grupo. As aplicações de laser foram realizadas todos os dias 

após limpeza das feridas com gaze embebida em solução fisiológica, avaliação macroscópica e 

fotografia.  

As aplicações foram realizadas de forma pontual transcutânea, perpendicularmente à pele 

do animal, com contato e localizada ao longo da incisão cirúrgica com espaçamento de um 

centímetro entre cada ponto, sendo o tempo de exposição variável pré-determinado pelo aparelho, 

de acordo com a dose selecionada e sempre pelo mesmo aplicador. 

Os animais do grupo experimental G5JD receberam tratamento com 5 J/ ponto nos dias 

zero, um, dois e três; 2 J/ ponto nos dias quatro, cinco, seis e sete e, 1 J/ ponto nos dias oito, nove 

10 e 11. Os animais do grupo experimental G1JC receberam tratamento com 1 J/ ponto nos dias 

zero, um, dois e três; 2 J/ ponto nos dias quatro, cinco, seis e sete e, 5 J/ ponto nos dias oito, nove 

10. Os animais do grupo experimental G5J, receberam tratamento com 5 J/ ponto todos os dias 

até o dia 11. Os animais do grupo experimental G2J receberam tratamento com 2 J/ ponto todos 

os dias até o dia 11. Os animais do grupo experimental G1J receberam tratamento com 1 J/ ponto 

todos os dias até o dia 11. 

Os animais do grupo controle (GC) receberam os mesmos procedimentos anestésicos, 

cirúrgicos e de manejo experimentais, porém não receberam tratamento com laserterapia, sendo 

diariamente contidos e simulada a irradiação laser neste grupo. 

Ao final de cada momento (D4, D8 e D12), cinco animais de cada grupo foram submetidos 

à eutanásia de acordo com os princípios éticos de experimentação animal da CONCEA, por meio 

de overdose de anestésicos, cetamina e xilazina, por via intraperitoneal nos dias: D4, D8 e D12, 

seguido de deslocamento cervical, sendo coletadas as amostras teciduais necessárias para 

avaliações histológicas. 

O experimento teve duração de 12 dias distribuído da seguinte forma: no dia D0: 

realização de ferida cirúrgica nos três grupos; nos dias D4, D8, D12: eutanásia de 5 animais de 

cada grupo experimental, seguida da biópsia do material para o processamento histopatológico. 

Diariamente foi realizada análise macroscópica da lesão e registro fotográfico padronizado 

(distância 15 cm e posição superior perpendicular à ferida cirúrgica), para análise morfométrica e 

termográfica. 

2.3 Análises macroscópicas e termográficas das lesões 

Nos mesmos dias das aplicações de LBP, realizavam-se as análises termográficas e 

macroscópicas das lesões. Macroscopicamente as lesões foram avaliadas quanto a: hiperemia, 

hemorragia, necrose, crosta, presença de secreção (transudato ou exsudato) e coaptação das bordas 

da ferida. Para tal foram estabelecidos escores de zero a três, sendo: escore 0 (ausente); escore 1 

(discreto); escore 2 (moderado); escore 3 (acentuado). Todas as avaliações macroscópicas foram 

registradas em máquina fotográfica digital acoplada a um suporte posicionado a 15 cm de 

distância da lesão. Para a aquisição das imagens termográficas por infravermelho utilizou-se uma 

câmera termográfica digital (FLIR E5-XT ®), capturando a imagem de todo o dorso dos animais 

com suas respectivas temperaturas máximas e mínimas. Os registros foram realizados todos os 

dias antes dos curativos e das irradiações com LBP e antes dos momentos de biópsias. 

2.4 Biópsias e análises microscópicas  

Os grupos foram submetidos a três momentos de biópsia: 4, 8 e 12 dias após a lesão. 

Após esse período os animais foram submetidos à eutanásia e foi retirado o tecido de uma 

extremidade a outra da lesão. Os fragmentos da lesão foram fixados por 48 horas em formol 
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tamponado a 10%, processados e corados pelas técnicas de Hematoxilina e Eosina (HE) e 

Tricrômio de Masson (TM). A lâminas coradas com HE foram avaliadas quanto à: intensidade de 

proliferação vascular (angiogênese) e fibroblástica; grau de necrose tecidual, edema e hemorragia; 

formação de crosta; tipo e intensidade do infiltrado celular (polimorfonuclear ou mononuclear); 

formação de epitélio e do tecido de granulação. Para os parâmetros microscópicos foram 

estabelecidos escores de zero a quatro, sendo: escore 0 (ausente); escore 1 (discreto, até 25% do 

fragmento); escore 2 (moderado, entre 25 e 50% do fragmento); escore 3 (acentuado, entre 50% 

e 75% do fragmento); e escore 4 (difuso, de 75% até 100% do fragmento). Os resultados das 

mensurações foram expressos em valores numéricos (escores) 1 a 4 para análise estatística dos 

dados. 

2.5 Análise morfométrica  

As lâminas submetidas à coloração de Tricrômio de Masson (TM) foram analisadas e 

fotomicrografadas sob microscopia óptica em objetiva de 40x, quanto à diferenciação da derme 

superficial (tecido conjuntivo frouxo com coloração azul claro) e profunda (tecido conjuntivo 

denso não modelado com coloração azul escuro). As fotomicrografias obtidas em objetiva de 40X 

da coloração de TM foram analisadas por % de da coloração azul, utilizando o software semi-

automático Image Processing and Analysis in Java, versão 1.44 (Image J, NIH, EUA), com o 

“plugin Threshold Colour”.  

2.6 Análise estatística 

Para as análises de morfometria macroscópica das lesões e as porcentagens de colágeno 

avaliadas em TM empregou-se Análise de variância (ANOVA) seguido pelo Teste de Tukey 

quando necessário. Para a análise das variáveis microscópicas em escores entre grupos no mesmo 

momento e entre os momentos no mesmo grupo na coloração de HE empregou-se o Teste de 

Kruskal-Wallis (não-paramétrico). Em todas as análises empregou-se o nível de significância de 

5% (p<0,05), utilizando-se o software Sigma Stat 4.0 e o programa Prism Graphpad 5.01. 

3. Resultados e Discussão 

As avaliações com a câmera termográfica geraram imagens com a temperatura máxima e 

mínima da região de interesse, como mostrado na Figura 1. A aplicação da termografia na área da 

saúde teve um grande aumento nos últimos anos. Contudo, são raros os estudos que associam o 

termograma com a cicatrização de feridas cutâneas. Sabe-se que todas as funções celulares são 

afetadas pela temperatura, incluindo as reações químicas (metabolismo, síntese de proteína e 

oxidação) influenciando diretamente no reparo tecidual. A faixa adequada de temperatura para 

que ocorra a cicatrização varia entre 32ºC a 36ºC [9, 20]. O que pode ter sido influenciado pelo 

tratamento proposto demonstrado na Figura 2, assim como pela temperatura ambiente.  

A utilização do LBP tem demonstrado efeitos benéficos no auxílio do processo de reparo 

tecidual [21, 22], porém, ainda existem vários experimentos usando animais de laboratório em 

busca do melhor protocolo e da elucidação dessa interação entre a terapia laser e reparo tecidual 

[23, 24, 25]. Neste estudo, macroscopicamente quando comparados os grupos no mesmo 

momento não foram encontradas diferenças (p>0,05) entre os parâmetros avaliados de hiperemia, 

necrose e hemorragia (ausentes em todos os momentos e grupos avaliados), provavelmente pela 

natureza da ferida (cirúrgica), indicando que a execução da técnica e a escolha do fio e tensão dos 

pontos foram assertivas (Borella, 2020). Já os parâmetros de coaptação das bordas, crosta e pelos 

mostraram tendência (0,05<p<0,1) ou diferença estatística (p<0,05) em algumas ocasiões 

conforme mostrado na Figura 3, demonstrando que foram influenciados pelo tratamento de cada 

grupo ao decorrer do protocolo, indicando que o parâmetro de energia depositada influência no 

processo do reparo tecidual. 
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Figura 1: Imagens macroscópicas e termográficas da temperatura máxima e minima de diferentes momentos. 

 

Figura 2: (a) Gráfico com as médias das temperaturas máximas  na termografia de todos os grupos tratados ao 

longo do tempo. (b) Gráfico com as médias das temperaturas mínimas na termografia de todos os grupos tratados 

ao longo do tempo. 
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Figura 3: Gráficos com as médias dos escores macroscópicos de crosta, coaptação de borda e crescimento de 

pelos dos grupos tratados ao longo do tempo. 

 

Histologicamente buscou-se avaliar a influência de cada protocolo de laser nos parâmetros 

estreitamnete relacionados ao reparo tecidual tais como, angiogênese, hemorragia, presença 

infiltrado celular e deposição de colágeno [26]. Microscopicamente quando comparados os grupos 

no D4 pôde ser observado que os parâmetros de hemorragia e angiogênese apresentaram valores 

de escores superiores nos grupos G5JD e G5J em relação aos demais grupos (p<0,001), com 

maiores índices nos grupos com maiores doses de energia e também em relação ao controle 

(Hemorragia: 2,20±0,25b; 1,60±0,25ab; 2,20±0,25b; 0,50±0,29a; 0,50±0,29a; 0,60±0,25a, para os 

grupos 5JD; 2J; 5J; 1J; 1JC; Controle, respectivamente e, Angiogênese: 3,80±0,20c; 2,80±0,20b; 

3,80±0,20c; 2,25±0,25ab; 2,25±0,25ab; 1,40±0,25a, para os grupos 5JD, 2J, 5J, 1J, 1JC e Controle, 

respectivamente). Desta forma foi possível observar que os grupos com maiores doses de energia 

apresentaram maiores escores de proliferação vascular e consequentemente de hemorragia, já que 

o aumento da hemorragia foi sempre observado nos locais de maiores formações de vasos 

sanguíneos, podendo ter ocasionado a saída de hemácias para o interstício. 

Quando avaliamos o D8 os parâmetros de hemorragia e angiogênese já mostram aumento 

da proliferação vascular com a manutenção das energias de forma moderada, em 2 Joules, sendo 

os grupos 2J, 1JC e 5JD dignos de nota (Hemorragia: 0,33±0,33ab; 0,0±0,0a; 0,0±0,0a; 1,0±0,32b; 

1,0±0,0b; 0,60±0,25ab, para os grupos 5JD, 2J, 5J, 1J, 1JC e Controle, respectivamente. p=0,0081; 

Angiogênese: 1,67±0,33a; 3,0±0,0b; 1,75±0,25ab; 3,0±0,0b; 2,60±0,25b; 2,20±0,20ab, para os 

grupos 5JD, 2J, 5J, 1J, 1JC e Controle, respectivamente. p=0,0003). Apenas o GC e G1J 

mantiveram padrões inferiores de angiogênese com relação ao D4 (p<0,05). Com isso podemos 

inferir que houve maior estímulo à proliferação vascular nos primeiros quatro dias de lesão, com 

as dosagens mais altas de LBP, enquanto as dosagens menores de LPB acompanharam o ritmo do 

GC com a formação de novos vasos no intervalo de oito dias após a lesão, tendo assim, uma 

resposta mais tardia ao início do processo cicatricial (Figura 4).  

Quando analisado o D12, a hemorragia apresentou leve aumento e com diferença 

estatística apenas no grupo G5JD em relação a todos os outros grupos. Corroborando com 

parâmetro de angiogênese que onde não houve diferença estatística entre grupos nota 

(Hemorragia: 0,80±0,49a; 0,0±0,0b; 0,0±0,0b; 0,0±0,0b; 0,0±0,0b; 0,0±0,0b, para os grupos 5JD, 

2J, 5J, 1J, 1JC e Controle, respectivamente. p=0,0471; Angiogênese: 1,20±0,20; 1,80±0,20; 

1,80±0,37; 1,40±0,25; 1,20±0,20; 1,20±0,20, para os grupos 5JD, 2J, 5J, 1J, 1JC e Controle, 

respectivamente. p=0,2439). 

Os achados do presente estudo não corroboram com Moreira, [27] que, com um tratamento 

de 10J/ cm² (0,6J/ponto) e 6J cm² (0,36J/ponto) em enxertos cutâneos, observou que o LBP não 

influenciou a formação de novos vasos. No entanto, a quantidade de fibroblastos observada pelo 
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autor foi maior nos grupos tratados e observou menos necrose de pele, inferindo que a LBP 

melhora a perfusão sanguínea, independente da geração de novos vasos. Tal fato poder ser 

discutido à luz das doses que se confundem com a fluência. A fluência de 10J/cm² em uma 

primeira análise pode parecer alta, porém em dose por ponto, através de cálculos chega-se à dose 

de 0,6J/ponto, o que justifica a ausência de angiogênese relatada pelos autores, isto é, a indução 

de fibroblastos, melhora da cicatrização em relação ao grupo controle mesmo em dose baixa, mas 

não há uma reposta cicatricial exuberante. Dai a relevância do presente estudo onde utilizamos 

doses de até 5J/ponto. 

 Oliveira [25] demonstrou que, assim como os achados do presente estudo, o LBP foi 

eficiente para cicatrização de feridas cutâneas, pois foi capaz de aumentar a permeabilidade 

vascular por meio da grande quantidade de vasos e infiltrado mononuclear, sugerindo que a LBP 

possibilita a indução da angiogênese.  

Já, Bayer (2020) com protocolo de 30 J/cm2 em 8 segundos de aplicação, realizados por 

duas semanas em dias alternados, observou que o LBP promove a dissociação do oxigênio da 

oxihemoglobina nos leitos capilares dos tecidos, o que torna mais oxigênio disponível para o 

metabolismo oxidativo e ATP, estimulando a atividade mitocondrial, inflamação e angiogênese, 

influenciando assim o reparo tecidual. 

 

Figura 4:(A) Escores dos parâmetros de hemorragia e angiogênese de todos os grupos no D4 (B) Escores dos 

parâmetros de hemorragia e angiogênese de todos os grupos no D8 

 

Com relação ao infiltrado celular, não foi observado infiltrado polimorfonuclear em 

nenhum grupo e dias de biópsias, sendo semelhante aos achados de Moreira [27] que utilizou LBP 

no tratamento de enxertos cutâneos, que também não observou esse tipo de infiltrado em suas 

análises (Figura 5). 
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FIGURA 5: Fotomicrografia das lesões de pele em biópsias realizadas no D4, D8 e D12 após incisão e sutura 

cirúrgica, pela coloração de HE. Linha tracejada: linha de reparo; Seta longa: local de angiogênese; Um 

asterisco(*): local de infiltrado mononuclear e fibroblasto; Cabeça da seta:  área proliferativa e de remodelamento 

tecidual; Dois asteriscos(**): presença de anexos cutâneos. A e B- G5JD: observa-se grande infiltrado celular no 

subcutâneo com migração para o leito da lesão. C- G5J, D- GC, E e F- G5JD: observa-se maior área proliferativa 

no GC e grande infiltrado celular no subcutâneo com migração para o leito da lesão; e área proliferativa final com 

maior remodelamento em G5J e G5JD. G- G5JD e H- GC:    observa-se maior organização da derme subcutâneo no 

G5JD em comparação ao GC. 

Em contrapartida, em todos os grupos e dias de biópsia foi observado grande infiltrado 

celular mononuclear, sempre com predominância de macrófagos (Tabela 1). No D4 foi observado 

maior número de macrófagos em todos os grupos tratados com laser em relação ao GC (p<0,05), 

este último com número bem inferior de células. Já no D8 observou-se aumento do infiltrado 

mononuclear nos grupos G5JD, G1JC e GC e diminuição nos demais grupos (p<0,05). Ainda, no 

D12 houve diminuição do infiltrado mononuclear, com ênfase nos GC e G1JC que foram de forma 

mais evidente (p<0,05), enquanto apenas o G5J obteve leve aumento do parâmetro 

(p<0,05)(Figura 5). 
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TABELA 1: Escores de fibroblasto e infiltrado MN relacionado aos grupos ao longo do tempo 

Dias Parâmetros 5J D 2J 5J 1J 1J C CONTROLE p 

D4 
Infiltrado MN 3,40±0,25b 3,0±0,32b 3,40±0,25b 3,25±0,25b 3,25±0,25b 1,60±0,25a 0,0004 

Fibroblasto 3,40±0,25b 3,20±0,20b 3,40±0,25b 3,25±0,25b 3,25±0,25b 1,60±0,25a 0,0001 

D8 
Infiltrado MN 2,67±0,33a 2,75±0,25ab 2,25±0,25a 3,80±0,20b 3,60±0,25b 3,20±0,20b 0,0010 

Fibroblasto 2,33±0,33a 2,75±0,25ab 2,50±0,29ab 3,80±0,20b 3,60±0,25ab 3,20±0,45ab 0,0150 

D12 
Infiltrado MN 2,0±0,32ab 2,60±0,25ab 2,80±0,37b 2,0±0,45ab 1,40±0,25a 1,60±0,25a 0,0371 

Fibroblasto 1,80±0,38 2,60±0,25 2,80±0,37 2,0±0,45 1,40±0,25 2,0±0,45 0,1178 

Análises D4 0 – Ausente (zero); 1 – Discreto (1% a 25%); 2 – Moderado (26% a 50%); 3 – Acentuado (51% a 

75%); 4 - Difuso (76% a 100%) 

Comportamento semelhante com o infiltrado mononuclear foi visto na proliferação de 

fibroblastos (Tabela 1 e Figura 6), tanto com relação aos grupos como os dias de biópsia. A 

presença de fibroblastos em D4 foi significativamente mais expressiva em todos os grupos 

tratados com laser em relação ao controle (p=0,001), mostrando que houve boa modulação do 

laser para a proliferação celular no início do processo cicatricial, com grande migração de células 

do tecido subcutâneo para o local central da lesão. Já em D8 padrão diferente foi observado nos 

grupos de dose fixa e variáveis de laser. Houve diminuição do número de fibroblastos nos grupos 

de doses fixas de laser (G1J, G2J e G5J) e leve aumento do número nos G1JC e G5JD, diferindo 

estatisticamente G1J do G1JC (p=0,015) (Figura 4). Seguindo o mesmo padrão do infiltrado 

mononuclear, apenas no D8 foi observado aumento significativo do número de fibroblastos no 

GC. Isso nos mostra uma resposta celular mais próxima aos eventos habituais do processo 

cicatricial, com fase proliferativa de células em torno do sétimo dia após a lesão (4,5). No entanto, 

difere do comportamento apresentado pelos grupos tratados com laser, que tiveram antecipação 

da fase proliferativa, já observada no quarto dia após a lesão, o que mostra efeito benéfico do laser 

na resposta imunomodulatória e na aceleração do processo inflamatório e cicatricial [28, 29]. Já 

no D12 houve diminuição do número de fibroblastos em todos os grupos, e com predominância 

dessas células no local central da lesão e também acompanhando a linha de coaptação das bordas, 

conforme o esperado em todo processo cicatricial, em que há diminuição da fase proliferativa e 

início da fase de remodelamento tecidual [29, 26, 30]. 

 
Figura 6: Representação gráfica dos escores de fibroblastos em relação aos momentos. 

 

A fase proliferativa do reparo tecidual, representada pela reepitelização, fibroplasia e 

angiogênese é caracterizada pela formação do tecido de granulação [26, 19]. A análise do tecido 

de granulação no D4 apresentou diferença estatística (p<0,0001) dos grupos com maior deposição 

de energia, (G5JD, G2J e G5J,) em relação ao GC, G1J e G1JC (2,0±0,0a; 2,40±0,25a; 

2,0±0,0a;4,0±0,0b; 4,0±0,0b; 3,40±0,40b, para os grupos 5JD, 2J, 5J, 1J, 1JC e Controle, 
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respectivamente). Foram observados tecidos com menor quantidade de matriz, mas com grande 

proliferação vascular, o que é esperado em um processo inicial de formação do tecido de 

granulação. Já nos grupos com menores deposições de energia e no GC foi observado um tecido 

mais amorfo e menos vascular. Acompanhando o número de macrófagos e fibroblastos, foi 

observado formação de tecido de granulação mais fibroso a partir do D8 e também no D12, 

semelhante em todos os grupos, assim como Oliva [26] que observou nos grupos tratados com 3 

J a presença de tecido conjuntivo subjacente mais organizado, com fibroblastos dispostos 

paralelamente à superfície da ferida em relação ao grupo controle. Este mesmo autor observou 

formação de novos vasos de forma similar em todos os grupos, porém o grupo tratado com laser 

obteve maior concentração de fibras de colágeno tipo I, já no dia 3 de tratamento.  

Uma vascularização eficiente e uma deposição de colágeno adequada são fundamentais 

para o sucesso cicatricial [31, 31]. No presente estudo pode-se observar, nas análises de fibras 

colágenas com a coloração de TM, que no D4 houve maior produção de colágeno nos grupos 

G5JD e G5J, e que essa produção foi diminuindo gradativamente ao longo do tempo (D8 e D12), 

sendo significativa essa mudança em G5JD e G5J (p<0,05 – Figura 7). Isso nos mostra que a dose 

de 5 J no período inicial da cicatrização foi mais satisfatória quanto à deposição de colágeno e 

início de maturação tecidual de forma mais prematura em relação aos outros grupos (Figura 7). O 

contrário foi evidenciado no GC e nos grupos que tiveram menor deposição de energia na fase 

inicial (G1J e G1JC), em que a produção de colágeno foi significativamente menor (p<0,05). 

Ainda, padrões inversos de produção de colágeno pôde ser observado entre esses grupos no D8 e 

D12. O G1J teve aumento do índice de colágeno no D8 e sua manutenção no D12. Já os grupos 

G1JC e GC ainda apresentavam baixos índices de colágeno no D8, e apenas em D12 aumentaram 

sua produção, inferindo um processo cicatricial mais lento quanto à fase proliferativa e de 

remodelamento tecidual (Figura 7).  

 
 

Figura 7: Porcentagem de colágeno depositada nos grupos ao longo do tempo entre os grupos e no mesmo grupo 

ao longo do tempo. 

 

Cunha [31] em seu estudo comparou luz vermelha visível (660 nm) com protocolos de 20 

J/cm2 (0,8J/ponto) e 16J/cm2 (0,64J/ponto)para tratamento de feridas cutâneas com irradiação 

diária por sete dias, observando que em todos os protocolos houve redução na inflamação e 

aumento na deposição de colágeno em todas as fases do estudo (p<0,05), assim como houve 

substituição mais rápida de colágeno tipo III por colágeno  tipo I, concluindo que todos os 

protocolos induziram melhor arquitetura da cicatriz fibrosa final mesmo com uso de doses mais 

baixas que as utilizadas em nosso estudo. No mesmo contexto, Moreira [27], otilizando LBP nas 

dosagens de 10J/cm² (0,6J/ponto) e 6J/cm² (0,36J/ponto), observaram atraso na síntese das fibras 

de colágeno maduro no grupo controle e melhora da cicatrização mesmo com doses baixas de 

laser, corroborando com os nossos achados com relação aos benéficos na cicatrização de feridas. 

Embora todos os trabalhos demonstrem que doses baixas de LASER sejam eficazes no 

processo de cicatrização, nenhum deles comparou doses altas e baixas como o presente estudo, 

sendo a nossa hipótese de que doses maiores de LBP na fase inicial do reparo tecidual podem ser 

mais eficazes quanto à velocidade do processo cicatricial, assim como no remodelamento final da 

ferida inédita [7, 29,33]. 
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Em suma, pôde-se inferir no presente estudo, que os grupos que receberam doses maiores 

de laser na fase inicial do processo cicatricial, tiveram estímulo suficiente tanto a proliferação de 

fibroblastos quanto para a produção de colágeno ainda nos primeiros dias após as lesões, enquanto 

os grupos com menores estímulos de laser apresentaram apenas alta produção de células 

inicialmente, não sendo suficiente o estímulo para a indução da produção de colágeno 

concomitantemente à fase proliferativa do processo cicatricial no modelo aqui estudado de ferida 

cirúrgica. 

 

4. Conclusão 

  

Todas as doses de LBP utilizadas foram satisfatórias ao reparo tecidual por primeira 

intenção da ferida cirúrgica em relação ao grupo controle, contribuindo com o controle da 

inflamação, aumento da neovascularização, produção de colágeno e remodelamento tecidual, com 

os melhores resultados macro e microscópicos nas doses de 5JD e 5J respectivamente, sendo a 

primeira mais vantajosa por ser mais eficiente em tempo de aplicação e energia total depositada. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A aquisição dos termogramas pode ser um importante método diagnóstico no 

auxílio da avaliação do reparo tecidual nos dando a oportunidade de acompanhar a 

temperatura nas áreas de lesão inferindo a possibilidade acompanhamento do 

processo inflamatório. Todas as doses de LBP utilizadas foram satisfatórias ao reparo 

tecidual por primeira intenção da ferida cirúrgica, contribuindo com o controle da 

inflamação, aumento da neovascularização, produção de colágeno e remodelamento 

tecidual, com os melhores resultados macro e microscópicos nas doses de 5JD e 5J 

respectivamente, sendo a primeira mais vantajosa por ser mais eficiente em tempo de 

aplicação e energia total depositada. 
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Commons Attribution (CC BY) license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 

 
1. Introduction 

 
A introdução deve colocar resumidamente o estudo em um contexto amplo e destacar 

por que ele é importante. Deve definir o propósito do trabalho e seu significado. O estado atual 

do campo de pesquisa deve ser revisado cuidadosamente e as principais publicações citadas. 

Destaque as  hipóteses  controversas  e  divergentes  quando  necessário.  Por  fim,  mencione 

brevemente o objetivo principal do trabalho e destaque as principais conclusões. Na medida do 

possível, mantenha a introdução compreensível para cientistas fora de seu campo específico de 

pesquisa. As referências devem ser numeradas em ordem de aparecimento e indicadas por um 

ou mais numerais entre colchetes, por exemplo, [1] ou [2,3] ou [4-6]. Consulte o final do 

documento para obter mais detalhes sobre as referências. 

 

2. Materials and Methods 
 

Os materiais e métodos devem ser descritos com detalhes suficientes para permitir que 

outros replicem e construam sobre os resultados publicados. Observe que a publicação de seu 

manuscrito implica que você deve disponibilizar aos leitores todos os materiais, dados, códigos 

de computador e protocolos associados à publicação. Divulgue na fase de envio quaisquer 

restrições à disponibilidade de materiais ou informações. Novos métodos e protocolos devem 

ser descritos em detalhes, enquanto métodos bem estabelecidos podem ser brevemente descritos 

e citados de forma adequada. 

Manuscritos de pesquisa relatando grandes conjuntos de dados que são depositados em 

um  banco  de  dados  disponível  publicamente  devem  especificar  onde  os  dados  foram 
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depositados e fornecer os números de acesso relevantes. Se os números de acesso ainda não 

foram obtidos no momento do envio, informe que eles serão fornecidos durante a revisão. Eles 

devem ser fornecidos antes da publicação. 

Os estudos de intervenção envolvendo animais ou humanos, e outros estudos que 

requerem aprovação ética, devem listar a autoridade que forneceu a aprovação e o código de 

aprovação ética correspondente. 

 

3. Results and Discussion 
 

Esta seção pode ser dividida por subtítulos. Deve fornecer uma descrição concisa e 

precisa dos resultados experimentais, sua interpretação, bem como as conclusões experimentais 

que podem ser tiradas. 

 
3.1. Subsection 

 
3.1.1. Subsubsection 

 

Todas as figuras e tabelas devem ser citadas no texto principal como Figura 1, Tabela 1, etc. 
 

 
 

(a)                                                                                (b) 
 

Figure 1. Esta é uma figura, os esquemas seguem a mesma formatação. Se houver vários painéis, eles devem 

ser listados como: (a) Descrição do que está contido no primeiro painel; (b) Descrição do que está contido no 

segundo painel. As figuras devem ser colocadas no texto principal próximo à primeira vez em que f orem 

citadas. Uma legenda em uma única linha deve ser centralizada. 

 
Figura 2: (a) Gráfico com as médias das temperaturas máximas  na termografia de todos os grupos tratados ao 

longo do tempo. (b) Gráfico com as médias das temperaturas mínimas na termografia de todos os grupos 

tratados ao longo do tempo. 

 

Table 1. Esta é uma mesa. As tabelas devem ser colocadas no texto principal próximo à primeira vez em que 

forem citadas. 
 

Title 1 Title 2 Title 3 

entry 1 

entry 2 

data 

data 

data 
data 1

 

1 As tabelas podem ter rodapé. 
 

4. Conclusão 
 

Esta seção é obrigatória para ser adicionada ao manuscrito, mesmo se a discussão for 

incomumente longa ou complexa. Esta seção é obrigatória para ser adicionada ao manuscrito, 

mesmo se a discussão for incomumente longa ou complexa. Esta seção é obrigatória para ser 

adicionada ao manuscrito, mesmo se a discussão for incomumente longa ou complexa. Esta 

seção é obrigatória para ser adicionada ao manuscrito, mesmo se a discussão for incomumente 
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longa ou complexa. Esta seção é obrigatória para ser adicionada ao manuscrito, mesmo se a 

discussão for incomumente longa ou complexa. 
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ANEXO 2 

 
 

Universidade Federal de Goiás 

Coordenação de Pesquisa e Inovação 

Comissão de Ética no Uso de Animais/CEUA-Jataí 
 

Jataí, 29 denovembro de 2019. 

 

PARECER CONSUBSTANCIADO REFERENTE AO PROJETO DE PESQUISA DO 

PROTOCOLO N. 022/19 

 

 

I - Finalidade do projeto de pesquisa: 

Avaliar o efeito da dose de energia depositada por laser de baixa potência na cicatrização epitelial em 

ratos wistar (Rattus novergicus) 

II - Identificação: 

   Data de apresentação a CEUA: 18/10/2019 

Título do projeto: Efeito da dose de energia depositada por laser de baixa potência na cicatrização epitelial 

em ratos wistar (Rattus novergicus) 

   Pesquisador Coordenador no SIGAA: Gustavo Henrique Marques Araujo 

  Pesquisador Responsável/ Unidade: Nadiene Alves Martins 

   Pesquisadores Participantes: Didier Quevedo Cagnini, Julia de Miranda Moraes, Valcinir Aloisio Scalia 

Vulcani 

   Médico Veterinário/CRMV: Nadiene Alves Martins/7572 

   Unidade onde será realizado: Unidade Acadêmica Especial de Ciências Agrárias 
 

 

III - Objetivos e justificativa do projeto: 

GERAL: 

Avaliar efeitos da utilização do laser de baixa potencia (LBP) em diferentes doses de energia 

depositas em feridas cirúrgicas 

ESPECIFICOS: 

Avaliação da inflamação macroscopicamente e microscopicamente 

Avaliação microscópica do processo cicatricial 

Avaliação da resistência tecidual 

JUSTIFICATIVA: 

A laserterapia quando aplicada sabre feridas cutâneas é capaz de promover efeitos benéficos que 

auxiliam na melhora clínica do paciente, podendo ser indicado com segurança para acelerar a resolução de 

feridas cutâneas, muito embora este fato esteja intimamente ligado a eleição de parâmetros como dose, 

tempo  e  comprimento  de  onda.  Desta  forma,  as  contribuições  teórico-experimentais  que  busquem 

parâmetros ótimos em tempos viáveis para a prática clínica são importantes e necessárias (ANDRADE, 

CLARK &FERREIRA, 2014; KAWANO, et al., 2015; FERREIRA, 2016; LIMA et al.,2016). 

Diante do exposto, detectou-se que o estudo dos efeitos da laserterapia de baixa potência na 

reparação tecidual apresenta algumas lacunas quanto ao efeito das diferentes doses e tempo de exposição, com 

trabalhos, verificados na revisão bibliográfica, que em sua maioria utilizam parâmetros fixos em todo o período 

de avaliação. 
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Bloco 5 – sala 23 B, Campus Jatobá. Br 364  Km 192, nº. 3.800 

Parque Industrial, Jataí (GO) - 75801-615 
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IV - Sumário do projeto: 

  Discussão sobre a possibilidade de métodos alternativos e necessidade do número de animais: 

Trata-se de um estudo com utilização de laserterapia, cujo beneficio no auxilio da reparação tecidual já foi 

estudado, porérn, que ainda não se tem estabelecido o protocolo ideal para cada fase da cicatrização para sua 

utilização com eficiência máxima no processo de reparação. Com esse trabalho visa-se então avaliar a 

aplicação dessas variações de doses de energia para então colaborar com o estabelecimento do melhor 

protocolo de utilização da laserterapia, presando pela redução máxima do número de animais utilizados que 

permitam análises estatísticas, mas incluindo todos os grupos possíveis para comparações das estratégias de 

aplicação da laserterapia (doses constantes, crescentes e decrescentes) nas mesmas condições e que permitiram 

alcançarmos os objetivos do presente estudo, que não permite a substituição do modelo animal. 

  Prevê Projeto Piloto: Não 

  Espécie animal utilizada/ número total de animais/ Número de animais por tratamento ou grupo 

experimental: 

Espécie Rattus novergicus albinus  com 8-12 semanas, pesando de 300 a 350g num total de 90 animais. 

0  presente  estudo   utilizara   90  ratos  Wistar   (Rattus   novergicus),  machos,   que  serão  distribuídos 

aleatoriamente em 6 grupos. Grupo controle (GO, n= 15), grupo doses decrescentes (GD, n=l5), grupo doses 

crescentes (GC, n=l5) e os grupos com as doses fixas (G5J; G2J; G0,51; n=l5 animais/cada grupo). 

  Descrição do animal utilizado (Explicitar: espécie/ linhagem/ sexo (informar número por sexo)/ 

peso e/ou idade etc): 

Espécie Rattus novergicus albinus  com 8-12 semanas, pesando de 300 a 350g num total de 90 animais. 

  Fonte de obtenção do animal: Biotério Central da UFG 

  Descrição  das  instalações  utilizadas  e  número  de  animais/área/qualidade  do  ambiente  (ar, 

temperatura, umidade), alimentação/hidratação: 

A alimentação será feita com ração comercial para as camundongos e água ad libitum. 

Os animais serão acomodados em sala sob temperatura de 24 ± 2°C, umidade 60% e 80% e luminosidade 

12: 12 horas no ciclo luz-escuro, em caixas de polipropileno com maravalha. As Caixas de polipropileno 

( 41 X 34 X 16 cm) terão cama de maravalha e tampa de aço inoxidável. A sala de permanência dos animais 

atende aos critérios de bioética aplicada a animais de experimentação sugerido pela Sociedade Brasileira de 

Ciência de Animais de Laboratório e pelo Colégio Brasileiro de Experimentação Animal (SBCAL/COBEA), 

que lhes proporciona condições adequadas de vida, e contribui para seu bern-estar.Serão três animais por 

gaiola. 

As caixas terão cama de maravalha, essa será trocada em dias alternados. A ração e a água serão repostas 

diariamente. A limpeza das caixas será realizada em dias alternados, isto para melhor conforto dos animais. 

As gaiolas terão tubos de PVC cortados, que possibilita a mudança de ambiente, com espaço para eles se 

esconderem e explorarem locais diferentes. 

  Utilização  de agente infeccioso/gravidade da infecção a ser observada e análise dos riscos aos 

pesquisadores/alunos: Não se aplica 

  Procedimentos experimentais do projeto de pesquisa: 

Anestésicos: 

Farmaco: Diazepam 
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Dose (UI ou mg/kg): 2,5 a 5mg/kg 

Via de adrninistracao: via intraperitoneal 

Fármaco: lsoflurano 

Dose (UI ou mg/kg): 1,3 v% 

Via de administracao: via inalatoria 

Analgésicos: 

Fármaco: cloridrato de tramadol 

Dose (UI ou mg/kg): 5 mg/kg 

Via de adrninistracao: via subcutanea 

Frequência a cada 12 horas durante 3 dias 

Breve contenção física de 5 minutos para aplicação do agente pré anestésico e indução anestésica 

realizada por pessoa experiente com o uso de E.P.I. 

Será realizada uma incisão longitudinalmente (3cm) na pele da parte mediana do dorso, em seguida, as 

bordas da ferida serão suturadas, com quatro pontos simples, sendo utilizado fio de nylon monofilamentar 4- 

0. 

No pós-operatório os ratos serão colocados sob lâmpada de calor para manter a temperatura corporal até que 

voltem da anestesia e observado a necessidade de resgate analgésico. 

Analgesia 

Fármaco cloridrato de tramadol 

Dose (UI ou mg/kg) 5mg/kg 

Via de administração via subcutânea 

Frequência a cada 12 horas 

Duração Durante 3 dias (72 horas) 

Será realizada limpeza com solução fisiológica a 9% a cada 24 horas afim de evitar contaminação e prevenir 

possíveis infecções da ferida ao longo do processo de cicatrização. 

Será feita extração de material biológico da pele na região da ferida cirúrgica ou cicatriz cirúrgica, após a 

eutanásia. 

  Métodos  utilizados  para  minimizar  o  sofrimento  e  aumentar  o  bem-estar  dos  animais  antes, 

durante e após a pesquisa. Pontos Finais Humanitários: 

Os  animais  serão  manuseados  por  profissionais  capacitados  e,  antes  da  aplicação  das  técnicas,  serão 

aclimatizados com o ambiente do laborat6rio para familiarizar-se com o nova ambiente e receber ão alimento 

e água ad libitum. 

O estudo será realizado respeitando os preceitos para minimizar o sofrimento e a dor dos animais utilizados 

no experimento, conforme Lei Arouca 2008, nQ 11.794/08 que regulamenta o incise VII do § lQ do art. 225 

da Constituição Federal, estabelecendo procedimentos para o uso científico de animais, revogando a Lei nQ 

6.638, de 8 de maio de 1979; e da outras providencias. Em todos os procedimentos cirúrgicos, será 

administrada a anestesia posteriormente referida, sendo a eutanásia efetuada com sobredose do mesmo 

medicamento, o qual deprime o sistema nervoso central, sendo uma maneira rápida e indolor de eutanásia. 

  Grau de invasividade: G2 

  Material utilizado em outros projetos: Não 
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  Método de eutanásia: 

Os rates Wistar utilizados no experimento, depois dos testes, serao  anestesiados por sobredose de anestésico 

inalatório e assim eutanasiados. lsofluorano l,3v%, via inalatória (sobredose) 

  Destino do animal: 

Os animais eutanasiados seãro colocados em sacos plásticos, dentro de um freezer no BEA- Biotério de 

Experirnentação Animal da Universidade Federal de Goiás (UFG) Regional Jatai para apropriado descarte e 

posteriormente serão recolhidos na rotina de destino de resíduos biológicos da Universidade. 
 

 

V – Comentários do relator frente às orientações da CEUA: 

   Quanto aos documentos exigidos pela CEUA/UFG: Os documentos estão de acordo aos exigidos pela 

CEUA 

   Quanto aos cuidados e manejo dos animais e riscos aos pesquisadores: Os procedimentos aqui descritos 

estão de acordo com as orientações da CEUA/UFG 

VI - Parecer da CEUA: 
De  acordo  com  a  documentação  apresentada  à  CEUA,  consideramos  o  projeto  aprovado,  smj  desta 

Comissão. 
 

 

Informação aos pesquisadores: 
Reiteramos a importância deste Parecer Consubstanciado, e lembramos que a pesquisadora responsável deverá 

encaminhar à CEUA-Jataí o Relatório Final baseado na conclusão do estudo e na incidência de publicações 

decorrentes deste, de acordo com o disposto na Lei nº. 11.794 de 08/10/2008, e Resolução Normativa nº. 01, 

de 09/07/2010 do Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal-CONCEA. O prazo para 

entrega do Relatório é de até 30 dias após o encerramento da pesquisa, a qual está prevista para finalizar 

suas ações até 06 de junho de 2021. 
 

 

VII - Data da reunião: 29/11/2019. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dra. Mirian Machado Mendes 
Coordenadora da CEUA-Jataí 
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UFGNet 

 

ANEXO 3 
U F G - S I G A A -   Sistema Integrado de Gestão de Atividades AcAa+dêmA-icasTempo de Sessão:  00:59   SAIR 

NADIENE ALVES MARTINS Alterar  vínculo 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOCIÊNCIA ANIMAL (11.04.58) 
 

P               D            > P                 P 

Semestre atual: 2021.1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Código:  PI04202-2020 

Título:  
EFEITO DA DOSE DE ENERGIA DEPOSITADA  POR LASER DE BAIXA POTÊNCIA NA CICATRIZAÇÃO E 

WISTAR (Rattus novergicus) 

Tipo:  SEM Financiamento (Projeto Novo) 

Categoria:  Pesquisa Cientifica 

Situação:  EM ANDAMENTO 

Unidade de Lotação:  UNID. ACAD. ESP/CIENCIAS AGRARIAS-JATAI (11.04.05) 

Palavra-Chave: laserterapia,  regeneração  tecidual, reparação tecidual 

E-mail:  gustavo.araujo@ufg.br 

Período do Projeto:  01/03/2020  a 01/08/2021 

Arquivo do Projeto:  Visualizar  arquivo

UNID. ACAD. ESP/CIENCIAS AGRARIAS-JATAI (11.04.05) 

(Área de Avaliação)  Área 1: Ciências Agrárias - Medicina Veterinária - Clínica e Cirurgia Animal - Clínica Cirúrgica Animal 
 

Tipo de Vínculo                                  Programa/Grupo                               Linha de Pesquisa                   
Possui Cooperação            In 

Internacional

Programa de Pós-Graduação 

da UFG 

PROGRAMA  DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

BIOCIÊNCIA  ANIMAL 

Morfofisiologia, Clínica e 

Cirurgia Animal                                  
Não

Certidão de Aprovação  do Projeto de 

Pesquisa 

no Conselho Diretor: 

 

 
Visualizar  arquivo

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP):  Não 

Comitê de Ética no Uso de Animais 

(CEUA):  
Sim Visualizar  arquivo

 

Comitê Interno de Biossegurança para 

Organismos  Não 

Geneticamente Modificados  (CIBio):  

Resumo 

A pele é uma importante barreira de proteção entre o corpo e está constantemente relacionada com atividades biológicas e bioquímicas, 

pele e suas formas de reparação ou o aceleramento desse processo são constantemente estudadas, a fim de minimizar os riscos que ess 

trazer ao organismo. A reparação tecidual é um processo dinâmico que inclui diferentes etapas, entre eles a inflamação, proliferação cel 

certos elementos, e recentemente foi descoberto a possibilidade de aceleramento desse processo com a utilização do laser de baixa potê 

uma área que tem se destacado, pois pesquisadores tem encontrado resultados promissores como efeito antiinflamatório e 

analgésico, além de ser um método terapêutico não invasivo, seguro e com baixo custo de manutenção. Com o objetivo de avaliar os efe 

laser de baixa potência (LBP) em feridas cirúrgicas, o presente estudo utilizará 90 ratos Wistar (Rattus novergicus), machos, que serão 

distribuídos aleatoriamente em 6 grupos. Grupo controle (G0, n=15), grupo doses decrescentes (GD, n=15), grupo doses crescentes (G 

com as doses fixas (G5J; G2J; G0,5J; n=15 animais/cada grupo). Será realizada uma incisão longitudinalmente  (3 cm) na pele da parte 

em seguida, as bordas da ferida serão suturadas, com quatro pontos simples, sendo utilizado fio de nylon monofilamentar 4-0. O grupo 

irradiações decrescentes de acordo com o dia (D0, D1, D2, D3,5 J/cm²; D4, D5, D6, D7, 2 J/cm²; D8, D9, D10, D11, 0,5 J/cm²), o grup 

tratamento com irradiações em doses crescentes de acordo com o dia (D0, D1, D2, D3, 0,5 J/cm²; D4, D5, D6, D7, 2 J/cm²; D8, D9, D1 

grupos G5J; G2J e G0,5J receberão irradiações com doses fixas durante os 11 dias (G5J;5 J/cm²; G2J, 2 J/cm² e G0,5J, 055 J/cm²). 

 
Introdução/Justificativa 
(incluindo os benefícios esperados no processo  ensino-aprendizagem e o retorno  para os cursos e para os professores da instituição em geral) 

 

A pele é a interface entre o ambiente e o corpo, e com seus derivados constituem o sistema tegumentar, está constantemente relaciona 

biológicas e bioquímicas sendo composta por duas camadas a epiderme, constituída por epitélio pavimentoso estratificado, e a derme co 

conjuntivo. A pele desempenha inúmeras funções, dentre elas, a proteção contra lesões físicas, químicas e biológicas; impede a perda d 

evaporação, tem receptores para sensações gerais, protege contra radiação ultravioleta, converte moléculas precursoras em vitamina D, 

regulação térmica e excreção de certas substâncias através das glândulas sudoríparas (MANDELBAUM et al., 2006). 

As lesões cutâneas têm se mostrado as mais importantes na clínica cirúrgica independente da espécie animal envolvida, incluindo seres 

assim constante evolução e busca por novos fármacos, terapias e meios de aceleração desse processo de reparação. A reparação tecidu 

dinâmico que inclui diferentes etapas, entre eles a inflamação, proliferação celular e síntese de elementos que constituem a matriz extra 

como elastina fibras reticulares e colágeno a fim de auxiliar na recuperação do tecido lesado garantindo o restabelecimento  de sua funçã 

estudos com a utilização do laser de baixa potência (LBP) tanto in vitro como in vivo no tratamento de férias cutâneas tem se mostrado 

et al.,1989; CARVALHO et al., 2006; KARU, 2014; KARU, 2015). 

A sigla laser teve origem na língua inglesa, é a abreviação da expressão Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, que se 

de luz por Emissão Estimulada de radiação”, referindo-se a uma energia eletromagnética não ionizante, que pode variar entre a luz visív 

com a sua composição e consequentemente  o comprimento de onda produzido (NAJEEB et al., 2016; FREITAS & HAMBLIN, 2016). 

O laser é um dispositivo constituído por substâncias de origem sólida líquida ou gasosa responsáveis pela produção de um feixe de luz d 

laser” quando excitadas por uma fonte de energia. Os dispositivos de laser podem ser classificados em duas categorias: lasers de alta p 

capazes de produzir efeitos térmicos e apresentar propriedades de vaporização hemostasia e até mesmo corte, e lasers de baixa potênci 

terapêuticos (não cirúrgicos), com propriedades analgésicas anti-inflamatórias  e de bioestimulação (SILVA et al.,2007; BARROS et al., 2 

A terapia com laser de baixa potência foi descoberta por Endre Mester e sua equipe em 1967 acidentalmente, na Hungria. Tais pesquisa 

reproduzir um experimento feito anteriormente pelo , que obtiveram sucesso ao empregar o recém descoberto laser de rubi para curar t 

ratos, porém, Mester não conseguiu curar nenhum tumor, mas, observou um aumento no crescimento de pelos e um menor tempo de ci 

induzidas nos ratos tratados, em relação ao grupo controle, este então passou a ser considerado como primeiro indicio de que a luz lase 

poderia ter aplicações benéficas na medicina e foi denominada então como “terapia a laser de baixa potência” (HAMBLIN, 2016). 

A partir de então a área de pesquisa amadureceu e apesar de ainda não ter sido elucidado todos os questionamentos,  muito já se apren 

de que seus efeitos nas células, tecidos e organismos podem ser tanto estimuladores como inibitórios dependendo do parâmetro de luz 

et al., 2010; HUANG et al., 2009 ANDERS, LANZAFAMME & ARANY, 2015). 
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Quando a energia é liberada pelo laser são desencadeados os efeitos biológicos pois a energia é absorvida pelos tecidos. Essa energia é 

imediatamente após a liberação pelo aparelho, acarretando no mesmo momento uma série de efeitos biológicos (MIKAIL & PEDRO, 2009
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laser e tecido biológico e o aumento da atividade celular é dependente do comprimento de onda, densidade de potência (intensidade), d 

ou dose, frequência de tratamento e tipo de lesão (KARU, 2003; MARQUES, 2012). 

Em relação aos efeitos biológicos encontrados, os mais comuns em ordem crescente são a aceleração do processo de cura, angiogênese 

resposta inflamatória, diferenciação de fibroblastos, síntese e melhor organização do colágeno e secreção de fatores de crescimento (FE 

SZYMCZYSZYN et al., 2016). Além de estimular a atividade antioxidante e proteger a célula contra danos oxidativos durante o processo 

cicatrização das feridas cutâneas (SILVEIRA, et al., 2009; BUSNADO & BIONDO-SIMÕES,2010; MARQUES, et al., 2013; CARDOSO, 2015 

JUSTIFICATIVA 

A laserterapia quando aplicada sobre feridas cutâneas é capaz de promover efeitos benéficos que auxiliam na melhora clínica do pacient 

indicado com segurança para acelerar a resolução de feridas cutâneas, muito embora este fato esteja intimamente ligado à eleição de pa 

tempo e comprimento de onda. Desta forma, as contribuições teórico-experimentais que busquem parâmetros ótimos em tempos viávei 

prática clínica são importantes e necessários (ANDRADE, CLARK & FERREIRA, 2014; KAWANO, et al., 2015; FERREIRA, 2016; LIMA et al 

Diante do exposto, detectou-se que o estudo dos efeitos da laserterapia de baixa potência na reparação tecidual apresenta algumas lacu 

das diferentes doses e tempo de exposição. Além disso, os trabalhos verificados na revisão bibliográfica utilizam parâmetros fixos em to 

avaliação. 

 
Objetivos 

OBJETIVO GERAL 

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

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Avaliação do nível de inflamação macroscopicamente 

• Avaliação microscópica da qualidade do tecido cicatricial 

• Avaliação tensiométrica da cicatriz tecidual 

 
Metodologia 

Tipo e local de pesquisa 

O projeto de pesquisa está aprovado no Comitê de Ética no Uso de Animais (CEUA) da UFG/Regional Jataí sob o número de protocolo 02 

serão utilizados 90 ratos, machos, da linhagem Wistar (Rattus novergicus), mantidos no biotério da UFG/Regional Jataí, hígidos com pes 

gramas, acomodados em número de três animais por gaiola, mantidos desde o nascimento em um ciclo claro/escuro de 12 horas com al 

ração própria para a espécie e água ad libitum. As trocas das camas serão realizadas em dias alternados, utilizando-se maravalha autocl 

Procedimento cirúrgico 

Para cirurgia os animais serão anestesiados com aplicação do agente pré-anestésico diazepam (2,5 a 5mg/Kg), via intraperitoneal e, ser 

anestesia geral inalatória com isoflurano. Em seguida, será realizada uma incisão longitudinalmente  (3 cm) à pele da parte mediana do 

epiderme, derme e fáscia dorsal, poupando músculos subjacentes. Em seguida, as bordas da ferida serão suturadas, com quatro pontos 

utilizado fio de nylon monofilamentar 4-0. Ao final os animais receberão analgésico opioide, cloridrato de tramadol (15 mg/Kg), via subc 

durante três dias consecutivos 

Grupos experimentais 

Os animais serão divididos em seis grupos com 15 animais cada, sendo: grupo controle (G0, n=15), grupo doses decrescentes (GD, n=1 

crescentes (GC, n=15)e os grupos com as doses fixas (G5J; G2J; G0,5J; n=15/cada grupos). Os animais serão mantidos em no máximo e 

serão programados 3 momentos para coleta de material ao longo dos tratamentos, conforme esquema abaixo. 

Delineamento experimental 

As feridas serão tratadas com laser modelo Physiolux Dual, fabricado com diodo semicondutor de AlGaAl, da marca Bioset – Tecnologia e 

(São Paulo), previamente calibrado pelo fabricante, comprimento de onda de (670 nm) potência de 30 mW em doses decrescentes 5 J/c 

2, 2 J/cm e 0,5 J/cm, doses crescentes 0,5J/cm², 2 J/cm² e 5 J/cm² e doses fixas de acordo com cada grupo. As aplicações de laser ser 

após limpeza das feridas com gaze embebida em solução fisiológica avaliação macroscópica e fotografia. 

Os animais do grupo experimental GD receberão tratamento com 5 J/cm² nos dias zero, um, dois e três; 2 J/cm² nos dias quatro, cinco, 

J/cm² nos dias oito, nove 10 e 11. Os animais do grupo experimental GC receberão tratamento com 0,5 J/cm² nos dias zero, um, dois e 

dias quatro, cinco, seis e sete e, 5 J/cm² nos dias oito, nove 10. Os animais do grupo experimental G5J, receberão tratamento com 5 J/c 

o dia 11. Os animais do grupo experimental G2J receberão tratamento com 2 J/cm² todos os dias até o dia 11. Os animais do grupo exp 

receberão tratamento com 0,5 J/cm² todos os dias até o dia 11, conforme esquema abaixo. 

As aplicações serão realizadas de forma pontual transcutânea, perpendicularmente  à pele do animal, com contato e localizada ao longo 

com espaçamento de um cm entre cada ponto, sendo o tempo de exposição variável de acordo com a dose selecionada. 

Os animais do grupo experimental G0 (grupo controle) receberão os mesmos procedimentos anestésicos, cirúrgicos e de manejo dos ex 

não receberão tratamento com laserterapia, sendo simulada a irradiação laser nesse grupo. 

Os animais serão submetidos a eutanásia por meio de overdose de anestésico geral inalatório isoflurano na maior concentração possível, 

de indução nos dias: D4, D8 e D12 e serão coletadas as amostras necessárias para análise. 

O experimento terá duração de 12 dias distribuído da seguinte forma: no dia D0: realização de ferida cirúrgica nos três grupos; nos dias 

eutanásia de 5 animais de cada grupo experimental, seguida da coleta de material para análise tensiométrica retirando-se um retalho de 

transversal a cicatriz, que em seguida deve ser acondicionado em recipientes com solução fisiológica e encaminhado ao laboratório (tem 

e histopatológica, que será realizada com a retirada de um fragmento da porção distal da lesão (1cm) e será fixada em formol a 10% en 

laboratório para processamento histológico. Diariamente será realizada análise macroscópica da lesão e registro fotográfico padronizado 

posição superior perpendicular à ferida cirúrgica), para análise morfométrica e termográfica. 

Avaliação Macroscópica e Morfométrica 

As lesões serão fotografadas diariamente utilizando uma câmera digital posicionada a 15 cm de distância da lesão, com iluminação artifi 

registros fotográficos serão inseridos no software Image J (NIH), versão 1.3.1, para mensuração da área de ferida. Os arquivos de área 

tempo, de todos os animais dos grupos controle e experimental, serão comparados quanto a quantidade e tempo de regressão da ferida 

Além disso, o processo de reparo tecidual e inflamatório (edema, coloração, calor) serão avaliados. Para tanto, serão considerados os pa 

necrose, hemorragia, presença de crosta, secreção, tecido de granulação e reepitelização, classificados como ausentes (0), leve (1), mo 

(3), gerando um escore para cada lesão em cada avaliação. 

Será realizada também a análise termográfica por infravermelho qualitativa e quantitativa, possibilitando a medição da distribuição da te 

superfície, obtenção de informações importantes sobre inflamação local. Os dados serão obtidos a partir da aquisição das imagens térmi 

distribuições de temperatura, os termogramas, todos os dias antes a após cada irradiação e antes dos momentos de coleta de amostras 

de manipulação do biotério, que tem temperatura (24oC) e iluminação controlada (12h claro/12h escuro). 

Avaliação Histopatológica 

As porções distais das lesões (1 cm) serão fixados em formaldeído tamponado a 10% por no mínimo 24 horas, em seguida serão desidr 

crescentes de etanol. O tecido será incluído em parafina e os cortes de 5 µm serão realizados em micrótomo e distendidos em lâminas h 

posterior emprego das colorações. O tecido será submetido à coloração hematoxilina-eosina  (H.E.) para avaliação da área vascular e 

fibroblástica, tipo e intensidade do infiltrado celular, grau de reepitelização e queratinização, presença e reorganização do colágeno e pre 

pilosos. O Tricrômio de Masson será utilizado para se avaliar o colágeno distribuído nos cortes histológicos e a marcação usando Picrosiri 

o colágeno nas cicatrizes diferenciando suas frações, tipo I e III, avaliando as fibras por meio de microscopia de luz polarizada. 

Análise tensiométrica 

A resistência da cicatriz cutânea será medida retirando-se um retalho de pele de 4x2 cm transversal à cicatriz, e em sua parte média. E 

amostras serão alocadas em recipientes com solução de Ringer Lactato e encaminhadas imediatamente (tempo inferior a 60 minutos) p
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teste de resistência à tensão no Laboratório de Engenharia Civil da UFG, por meio da Máquina de Ensaio DL20000 (Emic – Equipamentos 

Ensaio Ltda, Brasil), com garras de pressão ajustáveis manualmente e sistema eletrônico de aquisição de dados com utilização do softw A 

amostra sofrerá pinçamento por meio de um dispositivo de aço inoxidável com pressão gradual, observando-se a força de ruptura (FR 

máxima (DM). A FR corresponde ao maior valor de força necessário durante a tração da amostra, ou seja, o maior valor de resistência d 

atinja a ruptura; a DM dá o valor de deslocamento (deformação sofrida pela amostra) entre uma garra e outra do maquinário até a rupt 

fragmento. A tração ocorrerá com velocidade de 50 mm/min. e a força de tração será constantemente mensurada automaticamente. 

Análise estatística 

Para análise estatística os dados serão submetidos ao teste de aderência Kolmogorov-Smirnov para visualização da existência de normal 

variáveis. Serão estabelecidas comparações entre os grupos e os momentos de biopsia, com aplicação do teste Kruskal-Wallis e correlaç 

as variáveis não-paramétricas  e análise de variância e correlação de Pearson para as variáveis paramétricas. As áreas das diferentes ma 

imunohistoquímicas  (Picrosirius red e H.E.) avaliadas utilizando-se o software Image J, as forças (N) das análises tensiométricas e as te 

adquiridas via câmera termográfica, serão comparadas entre os grupos no mesmo momento e no mesmo grupo entre os diferentes mom 

seguido do teste de Tukey quando necessário. Os escores atribuídos para regeneração tecidual e inflação serão comparados por Kruskal- 

testes estatísticos o nível de significância adotado será de 5% (p<0,05), utilizando-se o software Sigma Stat® (PETRIE & WATSON, 200 

 
Resultados  Esperados 

É esperado, com este estudo, a formação de uma área de habilitação e conhecimento para pesquisadores, pós-graduandos,  profissionais 

alunos de graduação. Além disso, a medicina regenerativa é uma área em evidência constituindo-se como importantes avanços científico 

forma, espera-se que o delineamento experimental proposto permita analisar e comparar os efeitos da laserterapia em doses crescents, 

fixa nas feridas cutâneas em ratos e verificar efetividade quanto à redução do processo inflamatório e otimização do processo de reparaç 

desta forma, possa haver contribuição para estabelecer um protocolo de tratamento para cicatrização de feridas cutâneas. Os resultados 

comparação das diferentes doses irão contribuir, também, com a comunidade científica na compreensão da dose versus tempo da aplica 

laser para estabelecer os limites de respostas celulares. Espera-se, por último, gerar publicações com classificações no Qualis/Capes e d 

ótimos, contribuindo para as áreas de reparação tecidual e laserterapia e para o Programa de Pós-graduação em Biociência animal UFG 
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Efeitos da dose de energia depositada  por laser de baixa potência na avaliação microscópica  da cicatrização  epitelial em ratos Wistar      Iniciação 

(Rattus novergicus)                                                                                                                                                                                   Cientifica (I 
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Data                                                    Situação                                                         Justificativa  de Prorrogação 

 
05/02/2020  17:08                              GRAVADO 

 

05/02/2020  20:30                             SUBMETIDO 

EM ANDAMENTO 

04/03/2020  11:42                            (Documentos 

Conferidos) 

 
16/04/2020  08:16                           

AGUARDANDO 

PRORROGAÇÃO 
 

Apresentou  CERTIDÃO AD REFERENDUM  com a data de prorrogação  do projeto. Gentileza 

16/04/2020  08:59                         EM ANDAMENTO   adequar o cronograma  do projeto com a data de prorrogação.  Em caso de dúvidas estamos à 

disposição no e-mail: copi.jatai@ufg.br. 
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