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1 Introdução 

A utilização do Laser como terapia, na área de Fisioterapia, tem obtido resultados 

satisfatórios através de evidências comprovadas cientificamente, sendo perceptível 

sua eficiência no reestabelecimento de quadros clínicos que incluem: processos 

álgicos, inflamatórios, úlceras, distúrbios articulares, reparação de fraturas e em 

lesões traumáticas na prática de esportes (VEÇOSO, 1993).  

Segundo Baxter (1994), os efeitos do Laser mais bem documentados são: 

remodelação de tecidos cicatriciais, provavelmente derivando da redução de edema, 

da diminuição do processo inflamatório, do aumento da fagocitose, da síntese de 

colágeno e da epitelização. Portanto, baseando-se nos efeitos benéficos do Laser, 

apresenta-se como objetivo deste estudo em realizar uma revisão literária   para 

reunir, esclarecer e comparar com os tratamentos convencionais, quais os reais 

efeitos da laserterapia de baixa potência e suas formas mais eficazes de aplicação. 

A principal proposta deste trabalho foi mostrar a importância do conhecimento 

sobre os parâmetros mais adequados de aplicação do laser, influenciando assim os 

leitores ao conhecimento.  

O objetivo deste trabalho é descrever e explicar o efeito do tratamento de feridas 

com Laserterapia, comparar sua eficácia em relação aos custos e identificar quais são 

os parâmetros de modulação indispensáveis para reprodução dos estudos para atingir 

os benefícios da utilização correta no tratamento com Laserterapia. Podendo assim 

se chegar ao objetivo geral do trabalho que tratou de descrever e esclarecer os efeitos 

da laserterapia de baixa potência sobre feridas e suas formas mais eficazes de 
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utilização. 

 

2 Material e Métodos 

Para alcançar os objetivos propostos foi realizada uma revisão bibliográfica, 

onde a busca foi redirecionada para livros de acervos particulares, artigos, revistas, e 

endereços eletrônicos (Scielo, Medline, Pubmed, Bireme, Lilacs) com as seguintes 

palavras chaves: laserterapia; subcutâneas; formas de aplicação; eficácia. Foram 

encontrados 250 artigos sobre a laserterapia de baixa frequência, porem apenas 100 

foram selecionados para analise, e destes somente 20 foram incluídos na revisão 

literária, pois os mesmos se tratavam de pesquisa a campo ou estudo de caso, ao 

qual foram realizados entre o ano de 2010 a 2017. 

 

3 Resultados e Discussão 

O termo laser é uma abreviação de Amplificação da Luz pela Emissão 

Estimulada de Radiação, O laser é um equipamento foto estimulante, ou seja, de 

princípio determinado por produção de energia, que emitem ondas eletromagnéticas 

não-ionizante que se difere das demais fontes luminosas. Ela é definida como uma 

fonte de luz monocromática, de única cor, tem um comprimento de onda especifica, 

coerente, caminhos paralelos, e por último colimada, sincronizadas e unidirecional. 

Assim, o fator determinante para Bagnato (2005) em atingir os objetivos em sua 

utilização, é a sua potência, classificado em alta potência, média e baixa potência. A 

terapia laser de baixa potência (LTBP) tem sido amplamente utilizada em inúmeras 

áreas fisioterapêuticas, estéticas e biomédicas, principalmente com o objetivo de 

acelerar o reparo tecidual muscular, modular a resposta inflamatória, analgesia, 

redução de edemas. (SHEILA KITCHEN , 2003) 

Segundo Guirro (2014) muitos autores concordam com os efeitos benéficos 

adquiridos através da terapia como: aumento da tensão de ruptura de cicatrizes, 

reparação tecidual com aumento de colágeno, produção de ATP, regeneração de 

fibras nervosas, aumento do tecido de granulação e outros. Para Suazo et al. (2007) 

a aplicação do laser de baixa potência produzia alterações microvasculares do tecido 

conjuntivo, com um aumento na densidade microvascular. 

São divididos em três classes de acordo com a potência ou intensidade. De 
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acordo com Siqueira e Bertolini (2004) os laseres podem ser classificados de três 

formas de acordo com sua potência: “alta potência” acima de 500 mW, sendo assim 

utilizados em procedimentos industriais e cirúrgicos, por seu potencial destrutivo (LAI), 

“média potência”, apresentando efeito não-destrutivo e “baixa potência” com saídas 

abaixo de 500 mW (LBI). A partir dessa classificação utilizam se os laseres dos tipos 

médio e baixa intensidade para fins terapêuticos, devido a sua característica não 

destrutiva. Estes laseres (terapêuticos) podem ainda apresentar características 

diferentes de acordo com seu comprimento de onda (SIQUEIRA; BERTOLINI, 2004). 

Os primeiros tratamentos de úlceras crônicas, diferentes feridas e recalcitrantes 

com laser de baixa intensidade em humanos foram realizados durante o final da 

década de 60 e início dos anos 70 por Endre Mester, onde foram utilizadas fontes 

HeNe e doses de até 4 J/cm², obtendo-se êxito nesses resultados em termos de 

velocidades mais rápidas de cicatrização e de redução da dor. Nas décadas 

seguintes, a laserterapia foi avaliada no tratamento de vários tipos de feridas e lesões 

ulceradas, com resultados positivos, principalmente nos casos mais crônicos e 

intratáveis (BAXTER, 1998). 

As respostas obtidas através da radiação nos tecidos biológicos estão 

relacionados com o comprimento de onda, o regime de pulso e o nível de energia 

depositado (GUIRRO, 2014). Os aparelhos de lasers mais utilizados na área de 

fisioterapia são os Rubi,Dióxido de Carbono, Hélio-Neônio(HeNe), Arseneto de 

Galio(AsGa), Aluminio-Gálio-Indio-Fosfóro(AlGaInP) e Arseneto-Gálio-Alumínio 

(AsGaAl). 

As lesões teciduais são definidas como a perda da continuidade do tegumento, 

representada não somente pela ruptura da pele e do tecido celular subcutâneo, como 

também dos músculos, tendões e ossos. As feridas podem ser classificadas quanto à 

etiologia, complexidade e tempo de existência (SMANIOTTO et al., 2010).  

A descontinuidade do tecido epitelial, de mucosas ou órgãos compromete as 

funções básicas de proteção da pele. A ferida decorrente dessa descontinuidade do 

tecido pode ser causada por fatores extrínsecos, pressão constante, queimaduras, 

como incisão cirúrgica, trauma físico, químico e mecânico ou por fatores intrínsecos, 

como no caso das produzidas por infecção, como a diabetes mellitus (BLANES, 2004; 

SANTOS et al., 2011; FERNANDES; MELO, 2011). 
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As Lesões que ocorrem em leitos mal vascularizados são sabidamente de difícil 

cicatrização, apesar dos cuidados médicos e de enfermagem.  

O tratamento das lesões é um processo dinâmico e depende da evolução das 

fases de reparação tecidual. Diante de muitos recursos disponíveis, cabe ao 

profissional escolher a melhor opção considerando as diversas fases do processo 

cicatricial. 

De acordo com o Ministério da Saúde (2015), as causas externas de morbidade: 

acidentes de transporte, quedas, queimaduras, dentre outros, foram responsáveis por 

733.712 hospitalizações em 2015, dessa forma as feridas traumáticas podem ser 

indiretamente mensuradas. Mesmo com os avanços nas cirurgias e nas técnicas 

utilizadas, as complicações ainda são riscos para os pacientes (DEALEY, 2001; 

MITCHELL; SWIFT; GILBERT, 1999). 

No contexto da saúde pública, as feridas crônicas são uma problemática que tem 

se mostrado frequente. Apesar da demanda crescente de pessoas com estas lesões 

em praticamente todos os serviços de saúde do país, os registros referentes ao 

atendimento dessa clientela são escassos, como também os estudos sobre o impacto 

econômico causado por esses agravos são pontuais. 

No Brasil, atualmente, o tratamento de lesões subcutâneas e ou cutâneas tem 

recebido atenção especial dos profissionais da área de saúde, de alguns 

administradores do setor da saúde e de pesquisadores na área, devido aos custos 

hospitalares e impacto desses ferimentos nas vidas dessas pessoas, pois elas 

contribuem para o aumento do número de aposentadorias precoces, no caso de 

atletas lesionados os custos são muito altos, com tratamentos e o próprio afastamento 

deste para recuperação.  

Cabe ainda ressaltar que o paciente que apresenta lesões cutânea, como 

qualquer indivíduo, possui necessidades físicas, sociais e psicológicas, devendo ser 

abordado de forma integral, o que exige a efetivação de uma equipe multidisciplinar, 

uma vez que este enfoque favorece a qualidade da assistência, ao paciente e 

consequentemente diminui complicações, custos e o tempo de hospitalização. Busca-

se uma assistência global, visando à cura ou cicatrização, a melhora da condição 

clínica e social dos clientes, a racionalização e maior eficiência dos procedimentos 

direcionados ao tratamento de lesões cutâneas, com a consequente otimização do 
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atendimento. 

A mão de obra dos profissionais de enfermagem foi calculada a partir dos 

salários médios fornecidos pelo Diretor Financeiro do HU, considerando o período 

estudado. Assim, o custo unitário da mão de obra de enfermeiros correspondeu a US$ 

5.607,98 / 144 horas, US$ 38.95 / hora e US$ 0.65 / minuto e para técnicos/auxiliares 

de enfermagem - US$ 3.693,39 / 144 horas, US$ 25.65 / hora e US$ 0.43 / minuto. 

Por hão haver diferenciação entre os curativos realizados por técnicos e auxiliares, a 

massa salarial de ambas as categorias foi obtida conjuntamente por meio de média 

ponderada. (LIMA,2016) 

Em 2010, estudo realizado em um hospital universitário americano contabilizou 

o custo do tratamento destinado a 19 pacientes portadores de UPs categoria IV, 11 

com lesões adquiridas no hospital e 8 com lesões adquiridas na comunidade, em que 

foram analisados retrospectivamente os respectivos prontuários durante um período 

de até 29 meses. O custo médio obtido correspondeu a U$ 129.248 para as UPs 

adquiridas no hospital durante uma admissão e de U$ 124.327 àquelas adquiridas na 

comunidade, para uma média de quatro admissões, sendo evidenciado elevado custo 

com o tratamento. Os gastos destinados ao tratamento de pacientes portadores de 

UPs são crescentes, exigindo dos profissionais de saúde o conhecimento e a 

aplicação de fundamentos econômicos para subsidiar a eficiência alocativa de 

recursos humanos, materiais, estruturais e financeiros (LIMA  2016). 

Danos causados por aumento do tempo de permanência hospitalar devido ao 

retardo na cicatrização ou infecção de feridas operatórias têm sido focos de 

preocupação em diferentes contextos das práticas de saúde (SILVA; CROSSETTI, 

2012). 

São muitos os tipos de tratamentos utilizados. As melhores práticas para o 

tratamento de úlceras e outras feridas crônicas inclui desbridamento (retirada de 

tecido morto ou contaminado), que pode ser cirúrgico, mecânico ou químico; equilíbrio 

bacteriano e equilíbrio de umidade. Inúmeras terapias são apresentadas na literatura 

para o tratamento de feridas, como uso de microcorrentes (SANTOS, et al., 2004), de 

açúcar (BISWAS et al., 2010), de curativos (SMANIOTTO, et al., 2012), de enzimas 

como a papaína (LEITE, et al., 2012) e de plantas medicinais (PIRIZ, et al., 2014). No 

entanto, resultados de vários estudos que avaliaram a eficácia de diferentes métodos 
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de tratamento de feridas têm sido aquém do ideal e são difíceis de colocar em 

perspectiva (WU et al., 2010). 

A laserterapia de baixa intensidade tem sido cada vez mais utilizada e 

investigada. Pesquisas demonstram que tal terapia atua na aceleração do processo 

de reparo tecidual, com efeitos analgésicos, anti-inflamatórios e de regeneração 

tecidual (KITCHEN; PARTRIDGE, 1991; BJORDAL et al., 2006; DAMANTE et al., 

2008; FULOP et al., 2009; PEPLOW et al., 2010; SILVA et al., 2010; HENRIQUES et 

al., 2010) 

Uma abordagem que se destaca na terapêutica de lesões é o LASER, trata-se 

de uma terapia não invasiva, não térmica, asséptica, indolor, com boa relação custo-

benefício, sem efeitos colaterais, que, associada à segurança no tratamento, justifica 

o interesse de pesquisadores quanto ao mecanismo de ação e efeitos biológicos sobre 

os tecidos (LEAL et al., 2012).   Diversos estudos demonstraram que tal terapia atua 

na aceleração do processo de reparo tecidual, com efeitos analgésicos, anti-

inflamatórios e de regeneração tecidual (KITCHEN; PARTRIDGE, 1991; BJORDAL et 

al., 2006; DAMANTE et al., 2008; FULOP et al., 2009; HENRIQUES et al., 2010;), 

além de apresentar resultados satisfatórios na cicatrização de feridas infectadas 

(SANTOS et al., 2011a) e em lesões de animais diabéticos (AGNOL et al., 2009; 

SANTOS et al., 2010; DADPAY et al., 2012). O laser de baixa intensidade aumenta a 

expressão de fatores de crescimento, como TGF-, que, por sua vez, induz deposição 

de matriz extracelular (ROCHA JÚNIOR et al., 2009); incrementaproliferação celular 

no local da lesão (ROCHA JÚNIOR et al., 2006); aumenta quantidade de vasos 

sanguíneos e promove cicatrização mais organizada (ROCHA et al., 2012) 

Entretanto, alguns estudos demostraram que o laser não foi eficaz para a 

melhoria da viabilidade em retalhos cutâneos (SMITH et al., 1992; ALLENDORF et al., 

1997; SCHLAGER et al., 2000; CURY et al., 2009). Pesquisadores e terapeutas tem 

questionado os benefícios clínicos do laser devido aos resultados divergentes 

encontrados. Uma justificativa pode ser a carência de padronização metodológica nos 

estudos (FUKUDA; MALFATTI, 2008).  

 

Quadro 1 - Breve descrição das propostas de tratamento com laserterapia de baixa 

de potência e seus principais resultados. 



          CENTRO UNIVERSITÁRIO ANHANGUERA DE CAMPO GRANDE 
         Rod. BR 163 – Av. Gury Marques, 3.203    Chácara das Mansões 

      Campo Grande (MS)  79079-005    (67) 3345-6100 
 

 

84 

 

Autores Tratamento Resultados Obtidos 

Assis, Gislaine 
2013 

Laser de diodo, 830nm de comprimento de 
onda, com 10 mW de potência de saída,dose 
de 4J/cm2,modo de emissão contínua, 
técnica pontual,45s por ponto, com distância 
de 1 cm entre os pontos,seis pacientes, 3 
desistiram no meio do tratamento e outros 
tres não foram assiduos nas consultas.                   

Devido a faltas nos tratamentos 
prejudicando assim o resultado 
final.Sem evidências conclusivas                  
 

Bertanha, 
Mateus.2017 

Diodo MMO 980nm, em sete dias, potência 
de 15W, com disparos contínuos, com 
velocidade de aplicação da termoablação 
por laser de 3mm/s, com fibra ótica de 600 
micra.14 sessões. 

Foram incluídos 12 pacientes 
portadores de insuficiência de 
veia safena e úlcera venosa 
crônica oclusão venosa total em 
83,3% dos pacientes e a 
associação das técnicas foi 
responsável por uma taxa de 
cicatrização de feridas de 83,3%, 
sem ocorrência de eventos 
adversos 

Busnardo, 
Simões, 2010 

HeNe com energia de 4J/cm2 aplicado 12 
segundos por ponto da ferida no modo 
contínuo, 5mW, comprimento de onda de 
632,8nm e área de raio do laser de 
0,015cm2. 10 sessões. 

Aumento de colágeno tipo III, 
diminuição do infiltrado 
inflamatório e resolução precoce 
da fase inflamatória das feridas. 
 

Silva et al., 
2010 

Laser aplicado em 15 ratos Wistar divididos 
em três grupos: G1 (controle), G2 (2J/cm2) 
e G3 (4 J/cm2), com comprimento de 670nm 
e irradiados durante 10 dias consecutivos 
sobre lesão cutânea 

A dose de 4J/cm2 diferiu 
significativamente das demais 
quanto ao processo de 
reepitelização. 
 

Bublitz, 
Caroline et al 
2015 

Laser aplicado 32 ratos machos Wistar 
divididos em quatro grupos (n=8): controle 
(CG); sepse 24h (S24); sepse e tratamento 
com LLLT 30 J/cm² (S24L30); sepse e 
tratamento com LLLT 65 J/cm² (S24L65) 

Concluiu-se que LLLT em dose 
específica de energia (30J/cm²) 
foi capaz de diminuir o número de 
células inflamatórias no tecido 
pulmonar em fase aguda da 
sepse. 

Camara, 
Cibele 2011 

Laser Arsenato de Gallium Laser (GaAs) 20 
ratos Winster divididos em dois grupos 
Grupo controle (CG n = 10), e Grupo laser 
(LG n = 10), onda de 904nm, potência de 
26,3 mW, área de feixe de 0,63 cm 2 , 
penetração de 1,5 cm, na forma 
pulsada.método transcutâneo exato e em 
contato (para reduzir a reflexão) com 
densidade de potência de 4J / cm 2 , 
densidade de potencial de 0,0413W / cm 2 e 
tempo de 32 segundos de aplicação em 
cada ponto, onde o os mesmos foram 
marcados em torno da incisão cirúrgica, 
sendo três pontos de cada lado, totalizando, 
então, seis pontos. Com aplicações uma vez 
por dia durante 14 e 21 dias.  

No final foram submetidos a 
análise de neurônios e células de 
Schawnn, nos grupos submetidos 
à terapia com laser de baixa 
potência foi observado aumento 
do número de todos os aspectos 
analisados com diferença 
estatisticamente significante. A 
irradiação com laser de baixa 
intensidade (904nm) influenciou 
positivamente a regeneração do 
nervo ciático em ratos Wistar 
depois de ser ferida por amora 
(axonotmese), tornando-se a 
recuperação do nervo mais rápida 
e eficiente. 

Catão, Maria  
et al. 2013 

Dois grupos: Grupo 1: laser AsGaAl(10 
pacientes), Grupo 2: laser InGaAlP(10 
pacientes) 12 sessões três vezes por 
semana, emitindo irradiação infravermelha, 
com comprimento de onda de 830 nm, 
potência de 40 mW, sistema de entrega do 
feixe por contato direto com a pele, e área de 
focalização de 0,20 cm2 , e a dose aplicada 

Observou- -se redução 
significante (p<0,028) em ambos 
os grupos. A laserterapia no 
Grupo 1 melhorou a abertura 
bucal em média de 4,643 mm, 
enquanto no Grupo 2, a média foi 
de 3,71 mm por paciente. 
Conclusão: houve eficácia em 
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por ponto foi de 4/Jcm² no tempo de 1’40seg, 
de forma pontual e o grupo do laser 
vermelho recebeu irradiação vermelha, com 
comprimento de onda de 660 nm, potência 
de 30 mW, sistema de entrega do feixe por 
contato direto com a pele, e área de 
focalização de 0,20 cm2 , e a dose aplicada 
por ponto foi de 4/Jcm² no tempo de 2’13’’, 
de forma pontual. 

ambos os lasers no controle da 
dor e abertura bucal dos 
pacientes. 

Freitas, 
Rodrigo PA et 
al. 2013 

Laser visível (AlGaInP), em quatro grupos 
de 10 ratos Wistar,aplicado em associação a 
microcorrente na faixa de 660 nm, modo 
contínuo, potência de 30 mW, dose de 10 
J/cm2 e energia de 0,3 J por ponto de 
aplicação, durante 9 segundos por ponto no 
interior da queimadura. Na região adjacente 
à ferida (bordas) foi utilizada a mesma 
potência, porém com dose de 12 J/cm2 e 
energia de 0,33 J por ponto durante 11 
segundos. A aplicação foi realizada por meio 
da técnica pontual em contato direto com a 
ferida, onde a probe era posicionada com 
leve pressão em angulação de 90°. Foi 
respeitado o intervalo de 1,5 cm entre os 
pontos, totalizando 6 pontos no leito da 
queimadura e 14 pontos na região adjacente 
à mesma, totalizando 20 pontos por animal 

O estudo concluiu que, aplicados 
separadamente, o laser e a 
microcorrente aceleram o 
processo de reparo em 
queimaduras. No entanto, quando 
associados promovem melhora 
somente na neoangiogênese, não 
apresentando melhoria 
significativa na regeneração 
epitelial, processo inflamatório, 
colágeno, fibroblastos e anexos 
cutâneos. Sugere-se que a 
associação dos dois recursos 
diminui os efeitos do tratamento 
quando comparada aos grupos de 
modalidade única 

Junior, 
Geraldo et al 

Estudo em 50 ratos da linhagem Wistar. 
Foram divididos em 5 grupos, sendo: grupo 
controle (GC); grupo controle cirúrgico 
(GCC); grupo experimental laser (GEL); 
grupo experimental natação (GEN) e grupo 
experimental laser associado à natação 
(GELAN). laser infravermelho AsGa (904 
nm) comprimento de onda de 904nm; 
potência de 50 mw; fluência ou densidade de 
energia de 40J/cm² na primeira semana, 
8J/cm² na segunda semana e 120J/cm² na 
terceira e quarta semana; a energia irradiada 
foi de 0,4J na primeira semana, 0,8J na 
segunda semana e 1,2J na terceira e quarta 
semana. 

Portanto, pode-se concluir que o 
recurso da laserterapia e da 
natação apresentam eficiência na 
recuperação morfológica de ratos 
com lesão nervosa periférica, e a 
associação dos recursos 
demonstraram uma tendência 
para a recuperação funcional. 

Maciel,Thiago 
et al 2013 

Laser (Geração 2000, IbramedBrasil) no 
modo de emissão contínuo com os 
seguintes parâmetros de irradiação: • 
Comprimento de onda = 830 nm; • Potência 
= 30 mW; • Densidade de potência = 0,25 
W/cm²; • Energia por ponto = 11 J; • 
Densidade de energia = 5,68 J/cm²; • Área 
do feixe = 0,12 cm²; • Tempo de irradiação 
por ponto = 22 segundos 

Os dados obtidos no presente 
estudo não corroboraram com os 
dados apresentados por De 
Almeida et al. (2011), pois não se 
observou efeito da radiação 
eletromagnética em 830 nm sobre 
o tríceps sural (salto horizontal, 
vertical, RMS, pico de força, e 
fadiga) com os parâmetros 
testados. 

Moreira, Flávia 
Fonseca,2011 

Camundongos da linhagem Swiss,divididos 
em dois grupos submetido a laser e grupo 
controle,laser AsGaAl, com comprimento de 
onda 830 nanômetros, infravermelho, 
potência de 30 mW, com emissão pulsada, 
potência média de 0,03 W, área do feixe de 

Após quatorze dias de tratamento 
os grupos AsGa 904 nm (59,98 ± 
18,81) e AsGaAl 830 nm (50,46 ± 
13,37) mostraram maior 
deposição de colágeno em 
relação ao grupo controle (33,09 ± 
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0,1 cm2 na freqüência de 20Hz, densidade 
de energia 5 J/cm2 . A irradiação foi feita por 
16,6 segundos, modelo LASERPULSE 
(IBRAMED, Amparo, SP, Brasil). AsGa, com 
comprimento de onda de 904 nanômetros, 
infravermelho, com emissão pulsada, 
potência de 70Wpico, potência média de 
0,04 W, área do feixe de 0,1 cm2, duração 
dos pulsos de 60nseg, na freqüência de 
9,5KHz, densidade de energia 5 J/cm2, com 
uma energia por ponto de 0,5 J. A irradiação 
foi feita por 15 segundos, modelo 
LASERPULSE. 

6,68), entretanto, não 
observamos diferenças 
estatísticas significativas sendo 
p=0,15 e p=0,19, respectivamente 
(Figura 1E). Os resultados 
apresentados na figura 1E 
mostraram uma diminuição na 
expressão de colágeno, entre 
sete e quatorze dias após 
tratamento, no grupo controle e 
em ambos os lasers analisados, 
porém sem diferença estatística 

Nara 
,Shoji,2017 

Em nove pacientes, divididos em grupos de 
quatro, Laser Diodo InGaAL, comprimento 
de onda 655nm, modo continuo, potência de 
saída 25mW, tempo de 30s, Densidade 
4J/cm2, densidade de potência 0,14W/cm2,, 
com sessões de 9 a 17. 

A utilização do laser de baixa 
potência mostrou ser altamente 
eficaz na diminuição do quadro 
álgico com ação rápida e efetiva 
em cicatrização de lesões 
extensas, profundas com fatores 
intrínsecos (tecido desvitalizado, 
fibroso, necrótico) e extrínseco 
(Diabetes, obesidade e idade 
avançada). 

Nilton; 
Fonseca 
Marisa de 
Cassia, 2015. 

Laser GaAlAs, comprimento de onda de 
830nm, com potência de 30mW, área do 
feixe de 0,116cm² e com feixe contínuo, 
técnica pontual com contato, dois grupos de 
nove animais cada, O grupo 1 foi o Controle 
(Sham) e o grupo 2 foi irradiado com 
densidade de energia de 40 J/cm2, e Energia 
emitida de 4,64 J.De 7 a 14 sessões. 

Este estudo, nos parâmetros 
analisados, sugeriu que a 
utilização do laser de baixa 
intensidade (830 nm) foi eficaz na 
aceleração da recuperação da 
marcha nas primeiras 2 semanas, 
dos ratos após esmagamento do 
nervo isquiático. 

Santuzzi, 
Cíntia 
Helena et 
al,2014 

Camundongos que foram divididos em 
quatro grupos (N=20): Controle, 
Laserterapia, Tratados com celecoxib e 
Terapia conjugada, As feridas 
experimentai1s foram irradiadas com 
laserterapia de baixa potência He-Ne 
(632nm, dose: 4J/cm2) em varredura, por 12 
segundos durante três dias consecutivos 
nos grupos Laserterapia e Terapia 
conjugada 

Os resultados mostram que o uso 
da laserterapia de baixa potência 
e da ICOX2 isoladamente 
aumentam as células epiteliais, 
mas somente a laserterapia de 
baixa potência reduziu os 
queratinócitos cutâneos. O 
tratamento conjugado restabelece 
a reepitelização inata e dimunui a 
queratinização, embora ocorra 
uma acelerada contração da 
ferida com melhora na 
organização da ferida na pele de 
camundongos 

Sene, 
Giovana,2013 

Laser de AsGaAl com comprimento de onda 
de 830 Nm, modo contínuo, com doses de 5 
J/cm2, 10 J/cm2 e 20J/cm2, tempo de 40s, 
densidade de 10J.Com 21 sessões, potência 
contínua de 30 mW; área do feixe de 0,02 
cm2 

A utilização do laser AsGa 
(830nm) de baixa intensidade, em 
diferentes doses, não promoveu 
recuperação funcional no nervo 
fibular submetido a 
esmagamento, os resultados 
obtidos pela análise funcional da 
marcha (IFF) e estudos histo-
morfométricos demonstraram que 
tal recurso não foi capaz de 
promover resultados benéficos na 
regeneração nervosa. 

Silva, Marcela  Ratos foram submetidos a neurotmese do Forama observados no estudo 

http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=SANTUZZI,+CINTIA+HELENA
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=SANTUZZI,+CINTIA+HELENA
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=SANTUZZI,+CINTIA+HELENA
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A et al 2012 nervo isquiático e neurorrafia término-
terminal. Os parâmetros do laser são: 
comprimento de onda: 660 ou 780 nm; 
densidades de energia: 10, 60 ou 120 J/cm2; 
potência: 40 mw; spot: 4 mm,com dez 
sessões. 

que 80% demonstraram 
recuperação da função nervosa. 

Sousa, Fausto  
et al 2013 

Foram utilizados 25 ratos, divididos em três 
grupos: 1) nervo intacto, e não tratados; 2) 
nervo lesado, e não tratado; 3) nervo lesado, 
e laser irradiado sobre a região medular 
correspondente às raízes do nervo ciático e 
subsequentemente no trajeto do nervo 
lesado. A irradiação foi realizada por 14 dias 
consecutivos. AsGaAl comprimento de onda 
de 830nm, modo de pulso contínuo, potência 
de 30mW e área de feixe de 0,116cm². Em 
cada ponto foi utilizado 10,34J/cm2 de 
densidade de energia, e a energia entregue 
por ponto foi de 1,2J. 

De acordo com a análise estatística, 
não houve diferença significativa 
entre os grupos, e os autores 
concluem que a irradiação do 
laser de baixa intensidade possui 
pouca ou nenhuma influência na 
regeneração nervosa e 
recuperação funcional 
 

Fonte: Dados da pesquisa.  

 

4 Conclusão  

É possível afirmar ainda, que a dose 4J/cm2, a mais utilizada, parece ser mais 

eficaz e que doses acima de 10 J/cm2 estão associadas a efeitos deletérios. Os 

comprimentos de onda compreendidos entre 630 e 980nm, o modo de emissão mais 

utilizado foi a continua e a pulsada, com a técnica de aplicação pontual, densidade de 

potência média 0,04 w/cm2, potência de 25 a 40 mW e número de aplicações que 

compreendem de 10 a 14.Seguem como aqueles que apresentam resultados mais 

satisfatórios no processo de cicatrização tecidual. 

Ainda não foi possível definir os parâmetros de modulação e estabelecer 

protocolos de aplicação do laser na cicatrização tecidual. A expressiva variação dos 

artigos no tocante à metodologia e parâmetros de irradiação empregados prejudica a 

comparação dos resultados entre as pesquisas o que acarreta em resultados 

conflitantes, a falta de especificação de detalhes quanto aos parâmetros de irradiação 

do laser e a grande variedade de métodos experimentais, limitam a comparação dos 

resultados entre os artigos. 

Conclui-se que a laserterapia de baixa potência quando aplicada sobre lesões 

cutâneas e subcutâneas é capaz de promover como principais efeitos fisiológicos 

resolução anti-inflamatória, neoangiogênese, proliferação epitelial e de fibroblastos, 

síntese e deposição de colágeno, revascularização e contração da ferida, porém 

sugerimos novos estudos de campo com detalhes de parâmetros. 
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