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RESUMO 

Lesões musculares são muito frequentes na prática clínica da 
fisioterapia, entre essas lesões, destaca-se a contusão muscular, 
especialmente pela capacidade que tem em causar déficit 
estrutural e funcional, reincidência de lesão, atrofia muscular, 
contratura e dor. A fisioterapia possui diversos recursos que 
podem minimizar os efeitos deletérios causados por lesões no 
sistema musculoesquelético. Assim, o objetivo desse trabalho foi 
avaliar a capacidade da irradiação com Laser em minimizar a 
hipotrofia muscular. Foram utilizados ratos machos com idade 
entre 2 e 3 meses. O tratamento com Laser foi realizado 
diariamente durante uma semana. O Laser foi utilizado na forma 
pontual, com irradiação de 6J/cm². Os animais foram 
distribuídos em 3 grupos experimentais, de n=6, grupo controle 
(C), grupo contusão (CT) e  grupo contusão tratado com Laser 
(CTL).  A avaliação estatística foi realizada inicialmente por meio 
do teste de normalidade kolmogorov-sirmov, seguido de 
ANOVA e post test de Tukey. Como resultados o peso do Tibial 
Anterior corresponde a 0,72±0,023 no grupo C, 0,64±0,023 e no 
grupo CT 0,74±0,042, o grupo CT sofreu redução de 11% e o 
grupo CTL permaneceu igual ao C. Conclui-se que a estimulação 
com laser impediu a hipotrofia muscular provocada pela 
contusão.   

Palavras-Chave: Laser, reparação tecidual, músculo esquelético, 
reabilitação. 
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1. INTRODUÇÃO 

De acordo com ponderações de Crisco et al. (1994) as lesões musculares são muito 

freqüentes na prática desportiva, tanto no profissional como no recreacional. Elas podem 

ocorrer através de diversos mecanismos, abrangendo desde trauma direto como 

lacerações e contusões, até trauma indireto como distensão, isquemia e disfunção 

neurológica, esses achados são validados por Jarvinen et al., 2000. 

Entende-se a contusão como morbidade significante, em decorrência do déficit 

estrutural e funcional, reincidência de lesão, atrofia muscular, contratura e dor, que 

freqüentemente ocorrem seguido da lesão muscular, e consequentemente resultam em 

tempo perdido para treinamento e competição (RYAN et al. 1991). 

A contusão muscular está entre as lesões musculares mais comuns e é produzida 

por impacto abrupto de um objeto não perfurante. Estudos têm mostrado, que a contusão 

muscular pode alterar a área e a incidência dos diferentes tipos de fibras (MINAMOTO, 

BUNHO e SALVINI, 2001), essas alterações podem comprometer a performance 

muscular. 

Esses achados são ratificados por um recente estudo epidemiológico que avaliou 

a incidência de lesões musculares em jogadores de Futebol. Esse estudo abordou diversos 

tipos de lesão: Lesão muscular, contusão muscular, entorse, tendinite, luxações e fraturas. 

Os resultados desse estudo revelam que a contusão muscular tem alta incidência, e 

correspondem a 30% de todas as lesões avaliadas (SELISTRE, et. al., 2009). 

Dessa maneira, Minamoto et al. (2001), observaram aumento das fibras híbridas e 

diminuição da área das fibras do tipo I e II após um mês da contusão muscular periódica 

no músculo tibial anterior. Outros estudos também demonstram aumento do número das 

fibras híbridas e uma diminuição das fibras do tipo II em lesões musculares induzidas por 

miotoxina nos músculos sóleo e gastrocnêmio (Morini, 1998) e no tibial anterior (Salvini, 

1999), por corrida no músculo sóleo (Wernig et al. 1991) e após contusão muscular única 

no tibial anterior (SESTARE e MINAMOTO, 2006). Ou seja, esses resultados sugerem uma 

transformação de fibras rápidas para lentas, via fibras híbridas, após lesões musculares 

caracterizando uma adaptação muscular. 

Uma vez que a velocidade de contração muscular é dependente dos tipos de 

fibras que compõem o músculo, a contusão única pode implicar em alteração da 

performance muscular, comprometendo desta forma a homeostasia metabólica das fibras, 

e assim pode gerar hopotrofia muscular, e consequentemente afetar o desempenho do 

atleta (SESTARE e MINAMOTO, 2006). 
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Laser 

A fisioterapia possui diversos recursos eletro-foto-termicos, com aplicações em diferentes 

afecções músculo-esqueléticas, entre essa gama de recursos evidencia-se o Laser - Luz 

amplificada por emissão estimulada da radiação. 

O feixe de radiação do Laser se diferencia de outros feixes de luz por possuir as 

características de monocromaticidade, coerência espacial e temporal, além de colimação 

(COHEN e ABDALLA, 2003). 

Ainda de acordo com ponderações de Cohen e Abdalla (2003) a interação do 

Laser com tecidos biológicos promove vários efeitos entre os quais se pode destacar a 

reparação tecidual e controle de dor. A reparação tecidual é em especial decorrente da 

capacidade do Laser em aumentar a formação de colágeno, de promover vasodilatação e 

de aumentar a síntese de DNA e RNA; o controle de dor, tem sido justificado por um 

aumento do limiar de dor, ou por um aumento das latências de condução nervosa. 

De acordo com a posição de alguns autores, apesar do grande interesse da 

utilização do Laser em pesquisas científicas, ainda há incertezas sobre a efetividade do 

Laser em terapias não cirúrgicas (COHEN e ABDALLA, 2003). 

2. OBJETIVO 

Diante das considerações anteriores, os objetivos deste trabalho foram: 

Avaliar o efeito da irradiação com laser de baixa potência sobre o peso do 

músculo tibial anterior contundido. 

3. METODOLOGIA 

3.1. Animais 

Foram utilizados ratos albinos Wistar com idade de 3 a 4 meses, e com 250g de peso. Os 

animais foram alimentados com ração (Purina para roedores) e água “ad libitum” e 

submetidos a ciclos fotoperiódicos de 12 h claro e 12h escuro. 

Foram distribuídos em 3 grupos experimentais de n=6, a saber: grupo controle 

(C), grupo contusão (Cn) e grupo contusão tratado com Laser (CnL). 
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3.2. Contusão 

Os animais foram previamente anestesiados com Pentobarbital sódico na proporção de 

60mg/kg. 

Antes da contusão os animais foram tricotomizados na parte anterior do membro 

posterior direito, na região do músculo tibial anterior, sendo a mesma delimitada com o 

auxílio de caneta. Os animais foram imobilizados manualmente, pelo mesmo 

manipulador, em decúbito lateral, com o membro posterior esquerdo voltado para cima 

em completa extensão de joelho e flexão plantar máxima. 

Os animais sofreram impacto no músculo Tibial anterior esquerdo-TAE (dois 

impactos na região proximal-média e dois na região média-distal), produzido por um 

equipamento que consiste de um tubo de alumínio, por onde corre livremente carga de 

aço inoxidável, e um dispositivo que trava a carga e gradua a altura em que a mesma é 

liberada. O tubo é fixado perpendicularmente à plataforma de madeira, a qual possui 

quatro centímetros de altura e 14° de inclinação, pois segundo Minamoto (2000), quando o 

membro posterior é posicionado de forma elevado e inclinado, a lesão muscular no TAE é 

mais evidente. A carga utilizada foi de 284g liberada de uma altura de 30 cm. 

O músculo tibial anterior foi escolhido para o procedimento experimental por ser 

um músculo superficial, facilitando desta forma a realização da contusão muscular. 

3.3. Analgesia pós-contusão 

Durante os dois primeiros dias (pós-contusão) foi administrado analgésico diluído na 

água que os animais beberam, 2 gotas de paracetamol para cada 200ml de água. 

3.4. Aplicação do Laser 

Foi utilizado o Laser de AsGa (904nm), os animais receberam irradiação com laser, na 

forma pontual diariamente durante uma semana. Foi utilizada densidade de energia 

equivalente a 6J/cm². 

3.5. Amostragem 

Ao término da fase experimental, os animais foram eutanasiados por overdose anestésica 

com pentobarbital sódico. O músculo Tibial anterior foi retirado e submetido à avaliação 

de peso. 
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Para a obtenção do peso seco muscular, imediatamente após a retirada do 

músculo, o mesmo foi pesado em balança semi-analítica. 

Análise estatística 

Os dados foram inicialmente submetidos ao teste de normalidade (Kolmogorov-Smirnov), 

seguido de ANOVA e post test de Tukey. 

3.6. Local de contenção e experimentos 

A sala de contenção da Faculdade Anhanguera Unidade 3 - Campinas possui uma mesa 

para manipulação de animais, e várias gaiolas com suporte de ração e bebedouro. Os 

animais em fase experimental ficaram alojados nas gaiolas supracitadas com ração e água 

a vontade. Há também uma pia e sabão para higiene. Além disso, a sala é equipada com 

equipamento de ar condicionado para manter a temperatura estável. 

Contudo, vale salientar que os experimentos, ou seja, a tricotomia, a estimulação 

por laser, a eutanásia e as análises propostas não são realizadas na sala de contenção, mas 

sim, no laboratório multifuncional, nos períodos em que não há aula. Os nossos 

experimentos foram todos realizados no período vespertino. 

3.7. Procedência e destinação dos animais 

Os animais foram comprados pelo IPADE em biotério credenciado, e após a realização 

dos experimentos e sacrifício dos animais os seus restos foram estocados em câmera fria 

para posterior coleta da empresa especializada em descarte de resíduos biológicos. 

Empresa: MB Engenharia. 

4. RESULTADOS 

O peso do tibial anterior corresponde a 0,72±0,023 no grupo C, 0,64±0,023 no grupo CT e = 

0,74±0,042 no grupo CTL, o grupo CT sofreu redução de 11% e o grupo CTL não sofreu 

nenhuma redução, permaneceu com o peso na mesma proporção do grupo controle, como 

pode ser observado abaixo na Figura 1, onde se observa que a estimulação com laser 

impediu a hipotrofia muscular provocada pela contusão. 



104 Efeito do laser sobre o trofismo de músculo contundido 

Anuário da Produção de Iniciação Científica Discente  Vol. 13, N. 19, Ano 2010  p. 99-107 

 

Figura 1. Pesos musculares do tibial anterior nos grupos experimentais, dados expressos em mg, *p< 0,05 em 
relação ao C e #p< 0,05 em relação ao CT. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Observa-se que a estimulação com laser impediu a hipotrofia muscular provocada pela 

contusão. Nesse sentido, os resultados desse trabalho acompanham algumas ponderações 

encontradas na literatura científica. 

Bossini (2007) realizou um trabalho com Laser (670nm) na viabilidade de retalhos 

cutâneos em ratos, com diferentes fluências para determinar qual a mais efetiva entre 3, 6, 

12 e 24J/cm². Foi observado significante resultado obtendo área de necrose reduzida em 

ambos grupos irradiados comparados ao grupo controle não irradiado sendo que o maior 

resultado foi com fluência de 24J/cm² apresentando apenas 20,37% de área de necrose em 

relação ao grupo irradiado com 3J/cm² que apresentou 41,84%. Na contagem de vasos o 

grupo 3J/cm² apresentou 92,6 e o grupo 24J/cm² 171,0. Esse resultado se deu pelo fato do 

laser promover aumento da microcirculação e neoformação vascular. 

Em outro estudo realizado,  Arruda (2007) utilizou laser (670nm) e (904nm) com 

3J/cm² na regeneração tendínea em rato após tenotomia total por cisalhamento 

transversal. Ao final das aplicações em dois grupos com cada tipo de laser 

respectivamente e um grupo com ambos os tipos de irradiação, após processamento 

histológico padrão, foi realizada a quantificação do retardo óptico pela birrefringência. 

Todos os grupos irradiados apresentaram melhor organização das fibras colágenas ao 
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longo do eixo longitudinal do tendão, evidenciando melhor qualidade no reparo, porem, 

o grupo que obteve melhor resultado foi o irradiado por ambos os tipos de laser. 

As informações obtidas deste trabalho mostram resultados positivos 

especificamente em relação ao peso muscular. Foi utilizado o mesmo mecanismo de lesão 

do trabalho de Falcai et al.,(2010) embora o resultado não tenha sido baseado em analises 

histológicas e biomecânicas, foi utilizado o mesmo tipo de laser no reparo do tecido 

muscular. 

Já no trabalho realizado por Bibikova e Oron (1994) foram feitas aplicações de 

laser HeNe e AsGa em dias alternados e os autores observaram ao final um número 

menor de células mononucleadas e miotubos, com volume maior de miofibras jovens no 

músculo irradiado por HeNe, enquanto no músculo irradiado com AsGa também se 

notou regeneração porem foram observadas alterações patológicas nas estruturas 

musculares recém formadas. 

Um resultado mais detalhado foi realizado por Costardi et al., (2008) que 

utilizaram analises microscópicas dos cortes histológicos de músculos gastrocnêmios de 

ratos, foi observado que o tecido irradiado apresentava-se mais organizado 

estruturalmente, com maior quantidade de células musculares integras, menos fibras 

fragmentadas e sinais de edema intercelular menos evidentes em relação aos músculos 

não irradiados. Entre outros achados como vasos sanguíneos íntegros e presença de 

células que participam do processo de reparação tecidual. 

Face aos resultados encontrados nesse trabalho, vale elucidar que os textos 

científicos básicos sobre laser, ratificam os achados desse trabalho, já que todos esses 

textos descrevem a radiação a laser como geradora de efeitos relacionados a aumento de 

síntese protéica, melhora na vascularização, além de importante estimulo a síntese 

protéica (COHEN e ABDALA, 2003). 

Os diversos trabalhos realizados com laser apresentam diferentes resultados 

positivos na reparação tecidual de diversos tipos de tecidos, de acordo basicamente com o 

tipo de irradiação e a dosimetria aplicada, muitos estudos encontrados para a realização 

desse trabalho foram realizados com laser 670nm talvez por ser mais antigo em relação ao 

laser 904nm que já não foi encontrado em tantos trabalhos. 

Dessa maneira, fica claro a necessidade de outros trabalhos que avaliem a 

irradiação com diferentes comprimentos e de densidade de energia, no intuito de 

otimização da utilização racional desse recurso. 
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Diante dos resultados, bem como das observações encontradas na literatura 

científica, pode-se concluir que: 

a) A radiação de Laser contribuiu de maneira significativa na recuperação de 
músculos contundidos, impedindo hipotrofia muscular; 

b) Esse trabalho contribui de forma significativa para a fisioterapia, á medida 
que sinaliza uma alternativa importante no processo de recuperação de 
massa muscular em situações ortopédicas relacionadas á contusão. 
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