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Resumo
Esta investigação avaliou o efeito analgésico da terapia laser em tecidos íntegros do coxim plantar de 
10 ratinhos divididos em dois grupos: 
– L: irradiação com laser (665 nm, 30 mW, 10 J/cm2, 334 s). 
– C: simulação com aparelho laser desligado (334 s). 
Após a aplicação laser, os ratinhos continuaram imobilizados para injecção de formol, no coxim plantar da 
pata irradiada. Mediu-se, durante 30 minutos, com intervalos de cinco minutos, o tempo que cada animal 
permaneceu com a pata estudada elevada. Os resultados demonstraram diferenças estatisticamente signifi-
cativas em todos os tempos avaliados, sendo melhores para o grupo laser.

Palavras-chave: Terapia laser. Medição da dor. Analgesia.

Abstract
The present research assessed the analgesic effect of the laser therapy in healthy tissues of 10 mice divided 
into two groups: 
– L: red laser irradiation (665 nm, 30 mW, 10 J/cm2, 334 s). 
– C: control laser irradiation (334 s). 
After laser therapy formalin solution was injected on the same paw, the animal was placed in a transparent 
box and observers recorded the paw rose time during 30 minutes. The results showed statistical difference 

and red laser presented better results in all times. (Dor. 2007;15(2):5-8)
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Introdução

A terapia laser é um tratamento não-invasivo, 
bem aceite por pacientes, efectivo para uma 
grande variedade de dores agudas e crónicas, 
com ausência de efeitos colaterais. O mecanis-
mo de atenuação da dor está correlacionado à 
alteração da concentração de prostaglandinas, 
encefalinas, serotonina, endorfinas e da cicloxi-
genase1-3.

Estudos clínicos em pacientes saudáveis com 
laser HeNe (632,8 nm e 20 s)4 e com o laser 
GaAlAs (830 nm, 140 mW e 6 J/cm2)5 verificaram 
um decréscimo significativo na velocidade da 
condução do impulso nervoso. O laser HeNe na 
densidade de energia de 7 J/cm2 aumenta o 
potencial de acção do nervo ciático de rãs, pro-
movendo a redução da condução do impulso 
nervoso6. Esta redução decorre das mudanças 
neuronais reversíveis tais como: varicosidades 
neuronais, diminuição do potencial de membra-
na e da produção de ATP mitocondrial7.

A terapia laser é um método efectivo, em cur-
to período de tempo, na redução da dor muscu-
lar crónica. Este facto deve-se ao efeito anti-in-
flamatório, na redução da síntese de 
prostaglandinas, inibição da prostaciclina, au-
mento da circulação sanguínea, acção nervosa 
periférica e efeitos analgésicos8-12.

O aumento no fluxo vascular após a terapia 
laser é um importante factor na redução da dor 
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devido ao aumento da oxigenação, da drena-
gem linfática, da actividade de neutrófilos, ma-
crófagos e fibroblastos, bem como o maior 
metabolismo de células em défice ou danifica-
das2,13-18.

A injecção de solução de formol, em concen-
trações acima de 2%, na pata de ratos produz 
duas fases comportamentais nociceptivas. A pri-
meira fase, até cinco minutos, é resultado da 
activação de fibras aferentes periféricas promo-
vendo a liberação de péptidos pró-inflamatórios, 
como bradicinina e da substância P, levando ao 
estímulo doloroso. Já a segunda fase, entre 15 
e 30 minutos, deve-se aos mediadores da infla-
mação, através da liberação de histamina, sero-
tonina, prostaglandina e bradicinina; e/ou hiper-
sensibilização da medula espinal induzida na 
primeira fase19-24. 

Esta investigação objectivou verificar a acção 
analgésica da terapia laser sobre tecidos ínte-
gros do coxim plantar de ratinhos, previamente 
à injecção de solução de formol a 2%. 

Metodologia

O modelo animal foi o ratinho macho, suíço, 
com peso variando entre 37 e 41 g, clinicamen-
te sadio. Os animais foram alimentados com 
dieta sólida e água ad libidum, sendo suspensas 
no dia do experimento, quando foram seleccio-
nados aleatoriamente e divididos em dois gru-
pos distintos, com cinco animais.

No grupo L, foi usado o laser díodo vermelho, 
com comprimento de onda de 660 nm, potência 
de 30 mW, no modo pontual, por contacto e 
emissão contínua. A densidade de energia foi 
de 10 J/cm2, com um tempo total de 334 s e 
diâmetro do feixe laser de 3 mm. A aplicação 
realizou-se no centro do coxim plantar dos rati-
nhos. No grupo C, a ponteira do laser foi posi-
cionada da mesma forma que no grupo L, ou 

seja, sobre o coxim plantar, e mantida pelo mes-
mo tempo (334 s). Porém, o aparelho esteve 
desligado, o que configurou, desta forma, o gru-
po controlo.

Imediatamente após a retirada da ponteira do 
laser, foram administrados, no tecido subcutâ-
neo, 30 µl de solução estéril de formol a 2% 
neste mesmo coxim. Logo após a remoção da 
agulha, o animal foi colocado em uma caixa de 
20 cm2 de assoalho, com 40 cm de altura, ten-
do ao fundo um espelho e vidro transparente 
nas laterais a fim de facilitar a visualização das 
patas.

Um observador e um aferidor mediram o 
tempo em que cada ratinho permaneceu com 
a pata direita elevada. Para as aferições foram 
usados dois cronómetros: o primeiro era ac-
cionado toda vez que o animal elevasse a pata 
e interrompido assim que a mesma entrasse 
totalmente em contacto com o assoalho espe-
lhado da caixa. O segundo cronómetro regis-
tou 30 minutos ininterruptos, nos quais, a cada 
cinco minutos anotaram-se os valores parciais 
acumulados. 

Resultados

Realizou-se o teste Mann-Whitney (two-tailed 
P value) no qual se verificou diferença estatisti-
camente significativa (p = 0,0079) entre os gru-
pos laser e controlo, para todos os períodos 
parciais acumulados. Para melhor visualização 
dos resultados, utilizaram-se as médias e os 
desvios-padrão para confeccionar o gráfico de 
barras (Fig. 1).

Discussão

A solução de formol utilizada apresentou-se 
diluída a 2%, pois concentrações abaixo de 2% 
podem não ser eficazes na indução dolorosa 
em ratinhos19-21. A densidade de energia de 10 
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Figura 1. Representação gráfica, em barras, da distribuição das médias dos tempos, em minutos (eixo y), de acordo 
com o grupo e o período de estudo (eixo x). L: laser vermelho; C: controle.
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J/cm2 está de acordo com outros trabalhos25,26. 
Moore, et al.26 obtiveram resultados positivos 
com esta dosagem no crescimento celular 
quando utilizaram o comprimento de onda na 
faixa do vermelho e uma inibição de fibroblas-
tos no comprimento de onda infravermelho. 
Nesta investigação utilizou-se o laser no com-
primento de onda vermelho. Ebert e Roberts6 
utilizaram 7 J/cm2 e obtiveram bons resultados 
somente com o laser infravermelho. No entanto, 
realizaram a irradiação directamente sobre o 
tecido nervoso, não havendo interferência dos 
estratos celulares de estudos in vivo como na 
presente investigação. Deve-se considerar ain-
da a influência de outros factores tais como a 
espessura dos tecidos do animal, o grau de 
interferência óptica por pigmentos endógenos 
e a presença de um constante fluxo sanguíneo, 
dentre outros. 

Quando mal conduzidas, altas densidades de 
energia podem provocar danos aos tecidos25. Já 
as baixas densidades de energia podem não 
trazer efeitos biológicos aos tecidos irradiados, 
como verificaram Núnez, et al.18 ao avaliar os 
efeitos do laser HeNe na microcirculação de ra-
tos com apenas 1 J/cm2. Utilizou-se 10 J/cm2 em 
que, a 30 mW de potência, demora um tempo 
aproximado de cinco minutos, sendo clinica-
mente viável.

Sabe-se que a terapia laser promove um au-
mento da síntese e da liberação de endorfina, 
bem como uma diminuição da liberação de 
transmissores nociceptivos, como a bradicinina 
e a serotonina1-3. No entanto, estes mecanismos 
dificilmente actuaram na redução da dor deste 
estudo devido à única aplicação e ao curto pe-
ríodo de avaliação, imediatamente após a apli-
cação do laser terapêutico. 

Acredita-se que a redução da condução do 
impulso nervoso pela terapia laser tenha sido um 
dos mecanismos na redução da sensação álgi-
ca apresentada pelos ratinhos. Esta afirmativa 
baseou-se em estudos que constataram uma 
estabilização da membrana celular, regulando a 
transmissão do impulso nervoso. Tal regulação 
evita a despolarização promovendo uma eleva-
ção significativa da latência nervosa. Com uma 
redução na velocidade da condução do impulso 
nervoso, verifica-se, então, uma redução da 
dor2,4-7,14.

Outro pilar de fundamentação da redução 
da dor nos animais irradiados, quando compa-
rado com o controlo, é o efeito vascular do 
laser terapêutico. O aumento no fluxo sanguí-
neo promove uma maior oxigenação, aumenta 
a drenagem linfática, a actividade de neutrófi-
los, macrófagos e fibroblastos e o metabolis-
mo de células em défice ou danificadas, sen-
do o responsável por uma redução da dor 
após os primeiros minutos de irradiação teci-
dual3,10-12,14,15,17. 

Diversas investigações1,8-12,27 utilizaram a te-
rapia laser como método de tratamento quando 

a dor já estava instalada. No presente estudo 
constatou-se que a terapia laser pode ser usa-
da não somente em tecidos lesados ou em dé-
fice nutricional, mas também em tecidos ínte-
gros. Verificou-se ainda que este tratamento 
pode ser usado não apenas para a dor já ins-
talada, mas também como um método preven-
tivo da dor. 

Transpondo os resultados deste estudo para 
a clínica, verifica-se que é possível utilizar o 
laser como precursor de uma anestesia infiltra-
tiva, administração de medicamentos, biopsias 
ou procedimentos em que se realize uma pun-
ção por agulha. Os anestésicos tópicos e as 
mais diversas manobras são utilizados para mi-
nimizar a sensação desconfortável sofrida pelo 
paciente. O laser terapêutico, por seus efeitos 
nos tecidos íntegros, pode reduzir esse des-
conforto.

Concluiu-se que a terapia laser, previamente 
à injecção de solução de formol a 2%, apresen-
tou efeitos analgésicos sobre os tecidos íntegros 
do coxim plantar de ratinhos.
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