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RESUMO 

 

O laser de baixa potência (LBP) é um recurso capaz de modular de 

forma positiva as diferentes etapas do processo de reparo muscular. Contudo, 

pouco há descrito sobre seus efeitos quando aplicado previamente a uma 

lesão, associado ou não a um tratamento pós-lesão. O objetivo geral do 

presente estudo foi avaliar o efeito do LBP aplicado previamente à lesão 

muscular associado ou não a aplicação pós-lesão sobre o processo de reparo 

musculo esquelético de rato. O objetivo do artigo 1 foi avaliar o efeito do LBP 

infravermelho aplicado previamente à criolesão sobre a expressão de IL-6, 

MyoD e miogenina. O objetivo do artigo 2 foi avaliar o efeito do LBP vermelho e 

infravermelho previamente a criolesão associado ou não a aplicação pós-lesão 

sobre o estresse oxidativo. O objetivo do artigo 3 foi avaliar o efeito do LBP 

infravermelho aplicado previamente à criolesão associado ou não a aplicação 

pós-lesão sobre a expressão gênica e síntese proteica das citocinas 

inflamatórias TNF-α e IL-6, e morfologia muscular. Para a realização dos três 

estudos, foram utilizados 205 ratos Wistar, divididos nos seguintes grupos 

experimentais: Controle; Somente lesão; LBP 660 nm previamente à lesão; 

LBP 780 nm previamente à lesão; LBP 660 nm pré e pós-lesão; e LBP 780 nm 

pré e pós-lesão. A criolesão consistiu de duas aplicações de bastão resfriado 

em nitrogênio líquido no músculo tibial anterior (TA). Os grupos lesionados 

foram avaliados em 1, 3, 7 e 14 dias após a lesão (somente para análise de 

estresse oxidativo, a avaliação ocorreu em 1, 3, e 7 dias). A irradiação com 

LBP foi realizada com o laser AsGaAl (780 nm) nos parâmetros de 10 J/cm²; 40 

mW; 10 segundos por ponto; 8 pontos; 3.2 J. Ao término do protocolo, os 

músculos TA foram retirados cuidadosamente para análise de estresse 

oxidativo pela lipoperoxidação (LPO) por quimiluminescência iniciada por t-

BOOH, pela oxidação proteica através do ensaio de dano as carbonilas, e pela 

análise das enzimas antioxidantes: catalase (CAT), superóxido dismutase 

(SOD) e glutationa peroxidase (GPx). Também foram analisadas as citocinas 

TNF-α e IL-6 por PCR em tempo real quantitativo para detecção da expressão 

gênica. Além disso, foi realizada análise morfológica por coloração com 

hematoxilina e eosina. As citocinas TNF-α e IL-6 também foram analisadas por 



ELISA para detecção da expressão proteica. Os dados foram expressos em 

média e erro-padrão da média por se apresentarem paramétricos e a 

comparação entre os grupos foi realizada pelo ANOVA/ Tukey (p<0,05). Os 

resultados do artigo 1 demonstram redução nos níveis de mRNA IL-6 no grupo 

irradiado previamente à lesão, concluindo que o LBP aplicado previamente à 

lesão foi capaz de modular positivamente essa citocina inflamatória, mas não 

teve efeito sobre os fatores regulatórios miogênicos MyoD e miogenina nos 

parâmetros avaliados. Os resultados do artigo 2 contendo a análise de estresse 

oxidativo demonstram que os grupos irradiados apresentaram redução da 

lipoperoxidação e modulação positiva das enzimas antioxidantes durante o 

processo de reparo muscular, concluindo que tanto o laser vermelho como 

infravermelho foram capazes de modular positivamente o estresse oxidativo 

sendo o laser infravermelho mais eficaz na modulação de enzimas 

antioxidantes. Os resultados do artigo 3 demonstram uma redução na 

expressão gênica de TNF-α no grupo irradiado previamente a lesão. Já no 

grupo irradiado pré e pós-lesão, houve aumento dos níveis de mRNA IL-6 e 

TNF-α durante o processo de reparo musculo esquelético, concluindo que o 

laser infravermelho foi capaz de modular de forma positiva essas citocinas 

inflamatórias nas duas formas de aplicação. Portanto, conclui-se de forma geral 

que o LBP utilizado previamente à lesão associado ou não a aplicação pós-

lesão tem efeito benéfico sobre a modulação de citocinas inflamatórias e do 

estresse oxidativo durante o reparo do músculo esquelético de ratos.  

Palavras-chave: Terapia a laser de baixa potência; Fotobiomodulação, 

Músculo tibial anterior; Regeneração; Estresse oxidativo, Citocinas; 

Fototerapia. 

 



 

The low level laser therapy (LLLT) is a resource capable of modulating 

in a positive way the different stages of the muscle repair process. However, 

little has been described about its effects when applied prior to injury, 

associated or not with post-injury treatment. The general objective of the 

present study was to evaluate the effect of LLLT applied prior to the muscle 

injury associated or not to the post-injury application on the rat skeletal muscle 

repair process. The aim of article 1 was to evaluate the effect of infrared LLLT 

applied prior to cryoinjury on the expression of IL-6, MyoD and myogenin. The 

aim of article 2 was to evaluate the effect of red and infrared LLLT prior to 

cryoinjury associated or not with post-injury application on oxidative stress. The 

aim of article 3 was to evaluate the effect of infrared LLLT applied prior to injury 

with or without post-injury application on the gene expression and protein 

synthesis of inflammatory cytokines TNF-α and IL-6, and muscle morphology. 

For the three studies, 205 Wistar rats were divided into the following 

experimental groups: Control; Injury; LLLT 660 nm prior to injury; LLLT 780 nm 

prior to injury; LLLT 660 nm pre- and post-injury; and LLLT 780 nm pre- and 

post-injury. The cryoinjury consisted of two applications of cane cooled in liquid 

nitrogen in the anterior tibial muscle (TA). The injured groups were evaluated at 

1, 3, 7 and 14 days after injury (only for oxidative stress analysis, evaluation 

occurred at 1, 3, and 7 days). LLLT irradiation was performed with the AsGaAl 

laser (780 nm) at the parameters of 10 J/cm²; 40 mW; 10 seconds per point; 8 

points; 3.2 J. At the end of the protocol, TA muscles were carefully removed for 

analysis of oxidative stress by lipid peroxidation (LPO) by chemiluminescence 

initiated by t-BOOH, protein oxidation through the carbonyl damage assay, and 

analysis of antioxidant enzymes: catalase (CAT), superoxide dismutase (SOD) 

and glutathione peroxidase (GPx). TNF-α and IL-6 cytokines were analyzed by 

quantitative real-time PCR for the detection of gene expression. In addition, a 

morphological analysis was performed by staining with hematoxylin and eosin. 

TNF-α and IL-6 cytokines were analyzed by ELISA for protein expression. Data 

were expressed as mean and standard error of the mean because they were 

parametric and the comparison between the groups was performed by 

ABSTRACT 



ANOVA/Tukey (p<0.05). The results of article 1 demonstrate a reduction in the 

levels of IL-6 mRNA in the group irradiated prior to the injury, concluding that 

the LBP applied prior to injury was able to modulate positively this inflammatory 

cytokine, but had no effect on the myogenic regulatory factors MyoD and 

myogenin in the evaluated parameters. The results of article 2 containing the 

oxidative stress analysis showed that the irradiated groups presented reduction 

of the lipoperoxidation and positive modulation of the antioxidant enzymes 

during the muscle repair process, concluding the red and infrared laser were 

able to modulate positively the oxidative stress, being the most effective infrared 

laser in the modulation of antioxidant enzymes. The results of article 3 

demonstrated a reduction in the gene expression of TNF-α in the group 

irradiated prior to injury. In the pre-and post-injury irradiated group, IL-6 and 

TNF-α mRNA levels increased during the skeletal muscle repair process, 

concluding that the infrared laser was able to positive modulation these 

inflammatory cytokines in the two forms of application. Therefore, it is 

concluded that the LLLT irradiated prior to injury associated or not with the post-

injury application has a beneficial effect on inflammatory cytokines and oxidative 

stress during the repair of the skeletal muscle of rats. 

Keywords: Low-Level Light Therapy; Photobiomodulation; Skeletal muscle; 

Regeneration; Oxidative stress; Cytokines; Phototherapy. 
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1. CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

A regeneração muscular envolve o processo inflamatório, degradação 

de tecido necrótico, ativação e proliferação de células precursoras miogênicas, 

degradação e síntese de elementos que constituem a matriz extracelular, 

deposição de colágeno e remodelamento(1–3). Dessa forma, o processo de 

reparo é dividido didaticamente em fases interdependentes: degeneração e 

inflamação, regeneração, remodelamento ou fibrose(1). 

A fase inicial deste processo é caracterizada pela necrose das fibras 

lesionadas e migração de células inflamatórias, como neutrófilos e macrófagos, 

que fagocitam detritos celulares(4). Assim, após a lesão muscular, há invasão 

primeiramente de neutrófilos que atingem números elevados 2 horas após a 

lesão(5) tendo seu pico de concentração entre 6h e 24h e, então, uma rápida 

queda de seu número(4). Estas células estariam envolvidas com a fagocitose e 

com o estágio proliferativo durante o processo de regeneração muscular(1,4). 

Na sequência, há infiltração de macrófagos fagocíticos (M1)(4,6) que 

atingem seu pico de concentração em 48h e permanecem no local da lesão por 

um período de 2 a 4 dias, precedendo a invasão de macrófagos não fagocíticos 

(M2) que ficam presentes por alguns dias no local(4). Os macrófagos de 

fenótipo M1 realizam fagocitose do tecido danificado e induzem a proliferação 

de células satélites(6) e os macrófagos de fenótipo M2 estão envolvidos com a 

diferenciação das células musculares, sendo essa transição dos macrófagos de 

fenótipo M1 para M2 essencial para uma regeneração muscular adequada(4). 

Tanto os neutrófilos quanto os macrófagos expressam fator de necrose 

tumoral alfa (TNF-α) que induz a liberação de interleucina 6 (IL-6) pela ativação 

do fator nuclear KappaB (NF-kB)(4,7). O TNF-α tem papel fundamental na 

cascata de citocinas pela capacidade de regular a produção de IL-1β e IL-6(8). 

A IL-6 possui ação múltipla na regeneração muscular, podendo causar tanto a 

proteólise de fibras lesionadas quanto à proliferação de células satélites(9,10). A 

liberação de TNF-α e IL-6 atrai as células satélites ao local da lesão, além de 

aumentar a proliferação dos mioblastos e inibir a fusão do miócito(4,7). 

Além disso, o dano muscular pode induzir a liberação de espécies 

reativas de oxigênio (EROs) como o ânion superóxido, radical hidroxilo e 
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peróxido de hidrogênio(11). Essas espécies reativas são subprodutos do 

metabolismo oxidativo das mitocôndrias das células musculares, endoteliais e 

inflamatórias(12,13). As espécies reativas de oxigênio, em combinação com 

fatores de crescimento e citocinas, participam de uma cascata de eventos 

relacionada à regeneração muscular redirecionando as células satélites para o 

local lesionado. No entanto, se níveis elevados de EROs permanecer por longo 

período no local da lesão, levam a dano oxidativo e interferem negativamente 

na diferenciação de células musculares(12,13).  

O efeito das EROs nas vias de sinalização celular depende também da 

capacidade de antioxidantes celulares como as enzimas catalase, glutationa-

peroxidase (GPx), redutases tioredoxina (TRx), superóxido dismutase (SOD). 

Dependendo de sua eficácia, a rede celular antioxidante desempenha um papel 

primordial na manutenção de EROs abaixo de um nível limiar fisiologicamente 

compatível, permitindo assim que sirvam como moléculas de sinalização e de 

não exercerem efeitos tóxicos diretos ao tecido(13). Quando há um estado 

delicado de equilíbrio entre os níveis de EROs produzidos durante o 

metabolismo celular e eliminado pelo sistema antioxidante, temos um estado 

chamado de redox celular(12). 

Concomitantemente ao processo inflamatório e a liberação de EROs, 

ocorre à ativação das células satélites que são células precursoras miogênicas 

indiferenciadas que permanecem quiescentes entre a lâmina basal e o 

sarcolema das fibras musculares(14,15). Quando ativadas após uma lesão, 

regressam em pequena parte ao estado quiescente para restabelecer a 

população de células satélites (auto renovação)(6,16,17), enquanto a maioria 

migra para o local da lesão(4) e proliferam, sendo denominadas mioblastos(7). 

Estes, por sua vez, se diferenciam e se fundem gerando células musculares 

multinucleadas (miotubos) jovens que se unem para formar fibras musculares 

funcionais ou se fundem a fibras pré-existentes(18,19), reparando o tecido 

muscular lesionado(20). 

Quando as células satélites se tornam ativas, expressam diversos 

fatores regulatórios miogênicos (FRMs) envolvidos no processo de proliferação 

e diferenciação celular durante os diferentes estágios da miogênese(21). Os 

FRMs primários, MyoD e Myf5, são expressos em estágio inicial e estão 

relacionados com a proliferação dos mioblastos(6,22–24). Já os FRMs 
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secundários, miogenina e MRF4, expressos nos estágios mais tardios do 

processo de reparo e são importantes para a diferenciação terminal das células 

satélites e a fusão celular(6,24–26). 

Simultaneamente ao processo de regeneração muscular ocorre o 

remodelamento da matriz extracelular (MEC). A MEC é uma estrutura dinâmica 

que fornece suporte e proteção para as fibras musculares e estabilização para 

o tecido muscular(27), desempenhando um papel importante na regeneração 

muscular(28,29). A MEC é composta por colágenos, fibronectina, elastina, 

proteoglicanos e laminina(30) e o acúmulo excessivo de seus componentes, 

especialmente de colágeno, resultam em permanente cicatriz tecidual (fibrose) 

que reduz a capacidade e desempenho muscular(30,31). O colágeno tem função 

de manter a integridade funcional das fibras musculares e de auxiliar na 

transmissão da força durante a contração muscular, por isso a correta 

organização e distribuição das fibras colágenas são necessárias para uma 

melhor funcionalidade do tecido muscular(32). 

O laser de baixa potência (LBP) pode ser um recurso capaz de modular 

de forma positiva as diferentes etapas do processo de reparo muscular, 

conforme já demonstrado na literatura. Os principais efeitos destacados se 

referem à aplicação do LBP após a lesão muscular na modulação da resposta 

inflamatória, reparo muscular e deposição de colágeno, além de aumento da 

atividade de MMP-2(2,3,21,33–35). No estudo de Baptista et al (2011)(2) foi 

demonstrado que a irradiação com LBP após lesão muscular promoveu 

incremento no processo de reparo evidenciado pelo aumento de colágeno IV 

após 7 dias. No estudo de Souza et al (2011)(3) foi verificado aumento 

significativo de fibras colágenas dos tipos I e III após 7 dias no grupo tratado 

com laser após criolesão, além de aumento da angiogênese e redução da 

mionecrose. Utilizando também o LBP, Mesquita-Ferrari et al (2011)(33) 

verificaram que houve uma modulação na expressão de citocinas uma vez que 

este causou diminuição na expressão de TNF-α após 1 e 7 dias, e de TGF- β 

após 7 dias. Alves et al (2014)(35) verificaram que a aplicação do LBP após a 

criolesão teve um efeito positivo no processo inflamatório, na atividade da 

MMP-2 e na organização e distribuição do colágeno durante a regeneração 

muscular. 
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Contudo, pouco há descrito sobre seus efeitos quando aplicado 

previamente a uma lesão, associado ou não a um tratamento pós-lesão. 

Estudos demonstraram efeitos positivos da aplicação prévia do LBP em 

situação de fadiga muscular como redução de creatina quinase(36–40), de lactato 

sanguíneo(37,40), de lactato desidrogenase(38,39), do estresse oxidativo pela 

modulação de SOD(39), aumento do desempenho muscular(36,41,42), além de 

atenuação na diminuição da força(38) e da fadiga muscular(43,44). Além disso, foi 

verificado que o LBP aplicado previamente à indução de fadiga modulou o 

processo inflamatório por diminuição nos níveis de mRNA da ciclooxigenase 2 

(COX-2)(36). 

O LBP aplicado em músculo saudável previamente à indução de dano 

muscular pode ter efeito protetor por influenciar a atividade celular por meio da 

estimulação ou inibição de funções químicas e fisiológicas(45). A luz laser 

interage com a enzima terminal da cadeia transportadora de elétrons 

mitocondrial chamada de citocromo c oxidase (CCO)(46). A CCO é considerada 

um fotorreceptor primário por conter cromóforos que absorvem a luz 

monocromática tanto no espectro vermelho quanto infravermelho do LBP(47), 

sendo responsável pela fotobiomodulação inicial em células e tecidos(46,47). A 

absorção da luz laser pelo CCO pode modular a atividade mitocondrial e os 

componentes da cadeia respiratória que induzem a síntese de adenosina 

trifosfato (ATP)(45,48,49), além de modulação das EROs e de enzimas 

antioxidantes(49). A ativação adequada da biogênese mitocondrial e a regulação 

do metabolismo energético são importantes para uma regeneração muscular 

eficiente por regular o crescimento e a diferenciação celular, como 

demonstrado no estudo de Wagatsuma et al (2011)(50), que realizaram um 

bloqueio mitocondrial em músculo de rato seguido de criolesão e constataram 

que houve retardo na regeneração muscular. 

Em estudo anterior(51) realizado por nosso grupo de pesquisa, foram 

avaliados os efeitos da aplicação prévia do laser infravermelho (780 nm) sobre 

os aspectos morfológicos do tecido muscular e remodelamento do tecido 

conjuntivo, sendo evidenciado que este recurso reduziu o infiltrado inflamatório 

após 3 dias e a mionecrose após 1 e 3 dias, aumentou o número de vasos 

sanguíneos após 3 e 7 dias e de fibras imaturas após 7 dias, além de ter 

induzido um aumento da atividade da MMP-2 e uma redução da deposição de 
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colágeno e sua melhor organização após 7 dias. Porém, neste estudo 

preliminar os mecanismos e citocinas envolvidas no processo de reparo 

muscular não foram avaliados assim como não foi investigada a combinação 

do tratamento prévio com o pós-lesão. 

Dessa forma, o primeiro artigo consistiu em avaliar o efeito do LBP 

previamente à lesão sobre a expressão gênica de IL-6, MyoD e miogenina. 

Dando sequência, o segundo estudo avaliou o efeito do LBP tanto vermelho 

quanto infravermelho aplicado previamente à lesão associado ou não a 

aplicação pós-lesão sobre o estresse oxidativo. O terceiro artigo avaliou o 

efeito do LBP infravermelho prévio associado ou não a aplicação pós-lesão 

sobre a expressão gênica e síntese proteica das citocinas IL-6 e TNF-α, e 

morfologia muscular. 

 

JUSTIFICATIVA 

Na prática clínica, o laser de baixa potência (LBP) é um recurso 

terapêutico muito utilizado para promover de forma mais rápida e de melhor 

qualidade o reparo muscular frente aos diferentes tipos de lesões(52).  

Estudos(3,33,35,53) utilizando o LBP demonstram efeitos positivos na 

modulação da regeneração muscular após lesões. Contudo, há poucos estudos 

que avaliaram os efeitos protetores do LBP no músculo quando aplicado 

previamente a uma lesão associado ou não a uma aplicação pós-lesão, sendo 

esta situação de extrema relevância especialmente na prática desportiva onde 

o risco de lesão é sempre eminente.  

Dessa forma, há necessidade de estudar a eficácia desse recurso 

terapêutico a fim de evitar maiores danos teciduais por conta de seu efeito 

protetor, promovendo um reparo muscular de melhor qualidade e menor 

duração, fatores estes que são muitas vezes determinantes para o rápido 

retorno de atletas ou pessoas frequentemente acometidas por lesão muscular 

às suas atividades. Outra lacuna que será preenchida se refere ao fato de 

verificar se a aplicação prévia deve ou não ser combinada com o tratamento 

pós-lesão para potencializar seus efeitos. 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1. Geral 

 Analisar comparativamente os efeitos da laserterapia em diferentes 

momentos de aplicação (previamente a lesão associado ou não ao 

tratamento pós-lesão) sobre a regeneração do músculo esquelético 

de rato. 

 

2.2. Específicos 

 

 Artigo 1 

 Avaliar o efeito da irradiação com LBP infravermelho (780 nm) 

previamente à lesão sobre a expressão gênica de IL-6, MyoD e 

miogenina após 1, 3, 7 e 14 dias. 

 

 Artigo 2 

 Avaliar o efeito da irradiação com LBP vermelho (660 nm) e 

infravermelho (780 nm) previamente à lesão associado ou não a 

aplicação pós-lesão sobre o estresse oxidativo após 1, 3 e 7 dias. 

 

 Artigo 3 

 Avaliar o efeito do LBP infravermelho (780 nm) previamente à 

lesão associado ou não a aplicação pós-lesão sobre a expressão 

gênica e proteica das citocinas TNF-α e IL-6, e morfologia do 

músculo esquelético após 1, 3, 7 e 14 dias. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa Animal (AN 

0025/2014 – ANEXO A) da Universidade Nove de Julho (UNINOVE) e os 

experimentos foram realizados em conformidade com as diretrizes do Conselho 

Nacional para o Controle de Experimentação Animal (CONCEA). 

 

3.1. Animais 

Para a realização dos três estudos, foram utilizadas 205 ratas (Rattus 

norvegicus) Wistar, com massa corporal média de 250 g, mantidas no biotério 

da UNINOVE em caixas plásticas apropriadas, temperatura ambiente de 22°C, 

umidade relativa de 40%, luminosidade controlada com ciclo de 12h 

(claro/escuro), comida e água ad libitum. 

 

3.2. Grupos experimentais 

Os animais foram distribuídos aleatoriamente nos seguintes grupos 

experimentais: 

 

I. Grupo controle: Não houve nenhum procedimento. O músculo 

tibial anterior (TA) foi removido bilateralmente (n= 10); 

 

II. Grupo somente lesão: Realização da criolesão no músculo tibial 

anterior direito (TAD) sem a irradiação com LBP (n= 55, sendo 

n=20 para análise de expressão gênica e proteica após 1, 3, 7 e 

14 dias; n= 15 para análise de estresse oxidativo após 1, 3 e 7 

dias; e n= 20 para análise morfológica, deposição e distribuição 

de colágeno após 1, 3, 7 e 14 dias. Essa mesma distribuição dos 

animais é válida para os grupos LBP 780 nm previamente a lesão 

e LBP 780 nm pré e pós-lesão); 
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III. Grupo irradiado previamente com LBP 660 nm e lesionado: 

Realização única da irradiação com LBP vermelho imediatamente 

antes da criolesão no músculo TAD (n= 15, pois esse grupo foi 

utilizado somente para análise de estresse oxidativo após 1, 3 e 7 

dias); 

 

IV. Grupo irradiado previamente com LBP 780 nm e lesionado: 

Realização única da irradiação com LBP infravermelho 

imediatamente antes da criolesão no músculo TAD (n= 55); 

 

V. Grupo irradiado com LBP 660 nm pré e pós-lesão: Realização 

da irradiação com LBP vermelho imediatamente antes da 

criolesão e após 2 horas à realização da mesma, seguindo com a 

irradiação todos os dias até o dia anterior à eutanásia de cada 

período experimental (n= 15, pois esse grupo foi utilizado 

somente para análise de estresse oxidativo após 1, 3 e 7 dias); 

 

VI. Grupo irradiado com LBP 780 nm pré e pós-lesão: Realização 

da irradiação com LBP infravermelho imediatamente antes da 

criolesão e após 2 horas à realização da mesma, seguindo com a 

irradiação todos os dias até o dia anterior à eutanásia de cada 

período experimental (n= 55). 

 

Os animais do Grupo somente lesão, Grupo irradiado previamente 

com LBP e lesionado e Grupo irradiado com LBP pré e pós-lesão foram 

eutanasiados em 1, 3, 7 e 14 dias após indução da lesão (para análise de 

estresse oxidativo, a avaliação ocorreu em 1, 3, e 7 dias). Os animais do 

Grupo Controle foram eutanasiados no primeiro dia do experimento.  

As amostras musculares foram destinadas a análise de estresse 

oxidativo, de expressão gênica de Myod, miogenina, IL-6 e TNF-α, síntese 

proteica de IL-6 e TNF-α, e análise morfológica. 
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3.3. Fluxogramas de atividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Fluxograma da metodologia do estudo. A. Fluxograma dos artigos 1 e 

3; B. Fluxograma do artigo 2. 
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3.4. Irradiação laser de baixa potência 

A irradiação laser foi realizada utilizando os parâmetros descritos na 

Tabela 1. Esses parâmetros foram escolhidos com base nos estudos anteriores 

do grupo de pesquisa que demonstraram resultados positivos no que se refere 

ao reparo muscular(35,51). Foi utilizado o Twin Laser® (MM Optics, São Carlos – 

SP, Brasil).  

 

Tabela 1. Parâmetros do laser de baixa potência utilizados para irradiação dos 

grupos experimentais. 

Meio ativo 
Indio Gálio Alumínio 

Fósforo (InGaAlP) 

Arseneto de Gálio e  

Alumínio (AsGaAl) 

Comprimento de onda 660 nm 780 nm 

Área do feixe 0,04 cm2 0,04 cm2 

Potência média 40 mW 40 mW 

Densidade de 

potência 
1 W/cm2 1 W/cm2 

Densidade de energia 10 J/cm2 10 J/cm2 

Energia por ponto 0,4 J 0,4 J 

Total de pontos 8 pontos 8 pontos 

Tempo por ponto 10 segundos 10 segundos 

Tempo total 80 segundos 80 segundos 

Energia total 3,2 J 3,2 J 

 

Os animais dos grupos irradiados receberam a aplicação do LBP 

diretamente sobre a pele que recobre o músculo tibial anterior, sendo oito 

pontos de irradiação na região da área lesionada (Figura 2B), conforme 

descrito previamente na literatura(2,33,35). 

Para evitar refração do feixe, o laser foi aplicado em ângulo de 90 

graus entre o emissor e a pele do animal. No início e final do procedimento 

experimental, a potência de emissão de luz do laser foi aferida utilizando o 

“LaserCheck power meter” (Coherent, Santa Clara, CA, USA). 
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Figura 2. Irradiação com LBP. A. Equipamento utilizado; B. Pontos irradiados; 

C. Irradiação previamente à indução da lesão muscular; D. Irradiação após a 

indução da lesão muscular(54). 

 

Foi realizada irradiação única do laser imediatamente antes da 

criolesão no Grupo irradiado previamente com LBP e lesionado(51) (Figura 

2C e 3A). No Grupo irradiado com LBP pré e pós-lesão (Figura 2C, 2D e 

3B), houve irradiação com laser imediatamente antes à criolesão e também, a 

partir de 2 horas após o procedimento, sendo realizado diariamente até o 

penúltimo dia do período experimental de cada grupo.  

 

 

Figura 3. Linha do tempo dos grupos experimentais. A. Irradiação previamente 

à indução da lesão. B. Irradiação prévia e duas horas após indução da lesão, 

seguindo todos os dias até o penúltimo dia de cada período experimental. 
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A quantidade de sessões de irradiação com LBP realizadas em cada 

período experimental está descrita na Tabela 2. 

 

Tabela 2. Quantidade de sessões do LBP realizadas nos grupos que 

receberam irradiação após indução da lesão em cada período experimental. 

Período de eutanásia Sessões de LBP após indução da lesão 

1 dia 1 

3 dias 2 

7 dias 6 

14 dias 12 

 

3.5. Procedimento de criolesão 

O modelo de criolesão utilizado está de acordo com o descrito na 

literatura(2,3,35,51,55) e foi escolhido por ser bem conhecido e altamente 

reprodutível, além de ser minimamente invasivo. Esse modelo é capaz de 

reproduzir a resposta natural do músculo frente a lesões, bem como a sua 

capacidade de regeneração, além de produzir lesões com características 

homogêneas, com área bem definida, de forma limpa, causando menor 

variabilidade na severidade da lesão. 

O procedimento de criolesão foi realizado após os animais serem 

anestesiados com injeção intraperitoneal de anestésico a base de Ketamina 

10% (100 mg/Kg) e de Xilazina 2% (10 mg/Kg). Para aplicação da anestesia 

foram utilizadas seringas de modelo insulina. Após a anestesia, foi realizada a 

tricotomia (Figura 4A) e, em seguida, a irradiação com LBP imediatamente 

antes da realização da criolesão nos grupos Irradiado previamente com LBP 

e lesionado e Irradiado com LBP pré e pós-lesão (Figura 3C e 3D). O 

músculo TA foi exposto cirurgicamente e a criolesão realizada por meio de 

duas aplicações (duração de 10 segundos cada) diretamente na superfície 

ventral do músculo, utilizando bastão metálico (3 mm de diâmetro com 

extremidade plana) previamente resfriado em nitrogênio liquido. Após o 

procedimento, foi realizada a sutura das áreas incisadas utilizando-se fio de 

poliamida (5.0) (Figura 4) e os animais foram mantidos em gaiolas até o fim do 

protocolo experimental. A administração de tramadol (8 mg/Kg) ocorreu caso 
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os animais apresentassem sinais de dor como inapetência, não ingestão de 

água e porfiria. 

Figura 4. Demonstração do procedimento de criolesão. A. Tricotomia; B. 

Incisão cirúrgica; C. Exposição do músculo TA; D e E. Criolesão; F. Sutura(54). 

 

3.6. Procedimento de eutanásia e remoção do músculo TA 

Ao término do protocolo proposto, os animais foram eutanasiados por 

superdose de anestésico com Ketamina a 10% (400 mg/Kg) e Xilazina a 2% 

(40 mg/Kg) e os músculos TA foram retirados cuidadosamente. Então, as 

amostras musculares foram armazenadas de acordo com cada tipo de técnica 

até o momento de uso. Uma amostra muscular foi destinada à análise do 

estresse oxidativo. Duas amostras musculares foram seccionadas 

transversalmente em duas partes no centro da lesão(56), sendo que um 

fragmento foi destinado à análise morfológica; outro fragmento para análise de 

expressão gênica por PCR em tempo real; e o terceiro fragmento para análise 

proteica por ELISA. 

 

3.7. PCR em tempo real: expressão gênica dos fatores regulatórios 

miogênicos MyoD e Miogenina, e das citocinas IL-6 e TNF-α. 

 

3.7.1. Extração e controle de qualidade de RNA total 

Para este procedimento, foi utilizado entre 80-100 mg do tecido 

muscular, que foi macerado em nitrogênio líquido. Em seguida, o tecido foi 

homogeneizado em 1 ml do reagente TRIzol (Invitrogen, São Paulo, Brasil), 
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para iniciar o isolamento do RNA total. Após a lise celular, foram adicionados 

300 μl de clorofórmio gelado, incubado em temperatura ambiente por 3 minutos 

e centrifugado a 10.200 rpm durante 15 minutos a 4°C, sendo a fase aquosa 

superior contendo o RNA total transferida para um novo microtubo. Em 

seguida, foram adicionados 750 µl de álcool isopropílico gelado, incubado em 

temperatura ambiente por 10 minutos e centrifugado a 10.200 rpm durante 10 

minutos a 4°C, para precipitação do RNA total. O sobrenadante foi descartado 

e adicionado 1 ml de álcool 75% gelado no precipitado de RNA total que foi 

centrifugado a 8.400 rpm durante 5 minutos a 4°C, então o álcool foi 

descartado e o RNA total ressuspendido em 20 µl água livre de RNAse e as 

amostras armazenadas a -80° C. Para análise da integridade do RNA total, 1 

µg de RNA foi analisado por meio de eletroforese em gel de agarose 1% 

contendo brometo de etídeo. O RNA total foi quantificado em NanoDrop 2000 

(Thermo Scientific) com comprimento de onda 260 e 280 nm por 

espectrometria em 260nm e todas as amostras foram tratadas com DNAse 

(Invitrogen) para evitar contaminação com DNA genômico. Todas as soluções 

utilizadas para os procedimentos descritos foram preparadas com água livre de 

RNAse tratada com 0,01% de DEPC e, além disso, os materiais plásticos e 

vidraria também receberam tratamento contra RNAse. 

 

3.7.2. Síntese do DNA Complementar (cDNA) 

O RNA total foi submetido à reação de transcrição reversa utilizando-se 

o High Capacity cDNA Reverse Transcriptions Kit (Applied Biosystems) para a 

obtenção do cDNA. Em um tubo de 0,5 ml foram adicionados 1 µg de RNA 

total, 1 µl de DNAse I, 1 µl de 10X buffer DNAse do DNAse I amplication grade 

kit (Invitrogen) e água livre de RNAse tratada com 0,01% de DEPC para obter 

um volume total de 10 µl. Os reagentes foram misturados apropriadamente e 

incubados em temperatura ambiente por 15 minutos e, em seguida, adicionado 

1 µl de 25 mM de EDTA e aquecidas em termociclador (Termociclador 

Mastercycler Gradient, Eppendorf AG, Hamburg, Alemanha) por 10 minutos a 

65°C para inibir a atividade de DNAse.  Então, foi preparado um mix para cada 

reação contendo 2 µl de 10X RT buffer, 0,8 µl de 25X dNTP Mix (100 mM), 2 µl 

de 10X RT Random Primers, 1 µl de RNAse Out (Invitrogen), 1 µl de 

MultiScribe™ Reverse Transcriptase e água livre de RNAse para obter volume 
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final de 10 µl. O mix foi adicionado a cada tubo, misturando adequadamente e, 

depois, incubado em termociclador (Termociclador Mastercycler Gradient, 

Eppendorf AG, Hamburg, Alemanha) e submetido a 25°C por 10 minutos 

seguidos de 120 minutos a 37°C e 85°C por 5 minutos. 

 

3.7.3. PCR em tempo real quantitativo (qRT-PCR) 

As reações de qRT-PCR, para análise dos níveis de expressão dos 

genes MyoD, Miogenina, IL-6 e TNF-α, foram realizados utilizando-se o 

termociclador 7500 Real-Time PCR System (Applied Biosystems Carlsbad, CA, 

USA), flouróforo SYBR® Green I (SYBR Green Master Mix®, Apllied 

Byosistems) e primers específicos para os genes estudados. Para 

normalização dos dados foram utilizados primers para GAPDH (Tabela 3).  

 

Tabela 3. Sequência dos primers utilizados para análise da expressão dos 

níveis de mRNA nos diferentes grupos e períodos experimentais. 

Genes Primers 

GAPDH NM_017008.4 
F: 5’-GCATCCTGGGCTACACTGA-3’ 

R: 5’-CCACCACCCTGTTGCTGTA-3’ 

MyoD NM_176079.1 
F: 5’-GGAGACATCCTCAAGCGATGC-3′ 

R: 5′-AGCACCTGGTAAATCGGATTG-3′ 

Miogenina NM_017115.2 
F: 5′-ACTACCCACCGTCCATTCAC-3′ 

R: 5′-TCGGGGCACTCACTGTCTCT-3′ 

IL-6 NM_012589.2 
F: 5’-TCCAGTTGCCTTCTTGGGAC-3’ 

R: 5’-GTGTAATTAAGCCTCCGACTTG-3’ 

TNF-α NM_012675.3 
F: 5’-ACGTCGTAGCAAACCACCAA-3’ 

R: 5’-GCAGCCTTGTCCCTTGAAGA-3’ 

 

Para a comparação dos dados entre os grupos, unidades arbitrárias 

foram calculadas da seguinte forma:  

Unidade Arbitrária= 2 - ∆∆CT,  

sendo ∆∆CT= ∆CT amostra – ∆CT controle  

(CT: “threshold cycle”). 
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3.8. Análise do estresse oxidativo 

 

3.8.1.  Preparação dos Tecidos 

O músculo TA, pesando em média 500 mg, foi macerado com auxílio 

de nitrogênio líquido e, em seguida, foram adicionadas as soluções de KCl 

1,15% e fluoreto de fenil metil sulfonila (PMSF), na concentração de 100mmol/L 

em isopropanol e na quantidade de 10L/ml de KCl adicionado. Em seguida, os 

homogeneizados foram centrifugados por 10 minutos a 10.400 rpm, em 

centrífuga refrigerada entre 0 e 4°C (Eppendorf, 5804-R), e o sobrenadante foi 

congelado em freezer a -70°C para as dosagens. 

 

3.8.2.  Dosagem de Proteínas 

As proteínas foram quantificadas pelo método descrito por Lowry et al 

(1951)(57), que utiliza como padrão uma solução de albumina bovina na 

concentração de 1mg/ ml. 

 

3.8.3. Medida de Lipoperoxidação (LPO): Quimiluminescência 

iniciada por t-BOOH (QL) 

O método constitui em adicionar um hidroperóxido orgânico de origem 

sintética (hidroperóxido de tert-butila - t-BOOH) ao homogeneizado de tecido, 

avaliando-se a capacidade de resposta produzida pela amostra. A 

quimiluminescência foi medida em um contador beta (TriCrab 2800TR, 

PerkinElmer) com o circuito de coincidência desconectado e utilizando o canal 

de trítio. As determinações foram realizadas em câmara escura, em frascos de 

vidro mantidos na penumbra para evitar a fosforescência ativada pela luz 

fluorescente.  

O meio de reação no qual foi realizado o ensaio constituiu em 3,5 mL 

de uma solução tampão fosfato mmol/L, contendo KCl 140 mmol/L (pH 7,4), à 

qual foram adicionados 0,5 mL de homogeneizado tecidual. Após esse 

momento, foi realizada uma leitura inicial, considerada como a emissão basal 

de luz pelo homogeneizado. O hidroperóxido de tert-butila foi usado na 

concentração de 400 mmol/L, dos quais foram adicionados 30 μL no meio de 

reação para obter-se uma concentração final de 3 mmol/L. Foi medida a 
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emissão de luz e desta descontara a emissão basal do homogeneizado para 

fins de cálculo(58). 

 

3.8.4.  Dosagem de oxidação proteica 

O ensaio para detecção das carbonilas é uma das técnicas utilizadas 

para a determinação de proteínas modificadas oxidativamente(59). A técnica se 

baseia na reação das proteínas oxidadas do tecido com 2,4 dinitrofenil 

hidrazina (DNPH) em meio ácido, seguido de sucessivas lavagens com ácidos 

e solventes orgânicos e incubação final com guanidina. 

Desta forma, a absorbância das carbonilas foi medida em um 

espectrofotômetro a 360 nm, em um meio de reação contendo os seguintes 

reagentes: guanidina (6M) em ácido clorídrico (HCl) (2,5M) pH= 2,5; 2,4 DNPH 

em HCl (2,5M); ácido tricloroacético (TCA) 20%; TCA 10%; etanol - acetato de 

etila 1:1 (V/V). Paralelamente, foi realizada a curva padrão de proteína com 

albumina, e a absorbância lida em 280 nm no espectrofotômetro. 

 

3.8.5.  Análise da atividade de catalase (CAT) 

A taxa de decomposição do peróxido de hidrogênio é diretamente 

proporcional à atividade da CAT. Desta forma, o consumo de H2O2 pode ser 

utilizado como uma medida de atividade da enzima CAT. O ensaio consistiu em 

medir a diminuição da absorbância a 240 nm, comprimento de onda onde há a 

maior absorção pelo peróxido de hidrogênio, utilizando-se cubetas de quartzo. 

Para a realização das medidas, foi usada uma solução tampão constituída de 

fosfatos a 50 mmol/L em pH 7,4. Foram adicionados 9 µl deste tampão e 10 µl 

de amostra de tecido na cubeta do espectrofotômetro, sendo esta mistura 

descontada contra um branco de tampão fosfato. A seguir, foram adicionados 

35 µl de peróxido de hidrogênio (0,3 mol/L) e, então, monitorada a diminuição 

da absorbância no espectrofotômetro (Biospectro)(60). 

 

3.8.6. Análise da atividade de superóxido dismutase (SOD) 

A técnica utilizada está baseada na inibição da reação do radical 

superóxido com o pirogalol. Uma vez que não se consegue determinar a 

concentração da enzima nem sua atividade em termos de substrato consumido 

por unidade de tempo, se utiliza a quantificação em unidades relativas. Uma 
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unidade de SOD é definida como a quantidade de enzima que inibe em 50% a 

velocidade de oxidação do detector. A oxidação do pirogalol leva à formação 

de um produto colorido, detectado por espectrofotômetro a 420 nm (Biospectro) 

durante 2 minutos.  A atividade da SOD foi determinada medindo-se a 

velocidade de formação do pirogalol oxidado. Utilizou-se 20 µl de 

homogeneizado, 973 µl de tampão Tris-Fosfato a 50 mmol/L (pH 8,2), 8 µl de 

pirogalol a 24 mmol/L, 4 µl de CAT a 30 mol/L. Esta curva obtida foi utilizada 

como branco.  Foi feita uma curva padrão utilizando três concentrações 

distintas de SOD (0,25U, 0,5U e 1U), através da qual foi obtida a equação da 

reta para realização dos cálculos.  

 

3.8.7.  Análise de glutationa peroxidase (GPx)  

Como a GPx catalisa a reação de hidroperóxidos com glutationa 

reduzida (GSH) para formar glutationa oxidada (GSSG) e o produto da redução 

do hidroperóxido, a atividade da enzima pode ser determinada medindo-se o 

consumo de NADPH na reação de redução acoplada à reação da GPx.  A 

atividade da GPx foi medida em um espectrofotômetro (Biospectro), 

monitorando a diminuição de absorbância do NADPH a 340 nm. 

Na cubeta do espectrofotômetro, foram adicionados 330 µl de tampão, 

50 µl do homogeneizado (amostra), 500 µl de NADPH, 10 µl de azida sódica, 

50 µl de GSH e 10 µl de GR. Foi registrada a absorbância por um período de 

aproximadamente 2 minutos, para obtenção da linha de base. Após esse 

momento, foram adicionados 50 µl de t-BOOH, e a diminuição da absorbância 

devida ao consumo de NADPH foi monitorada por mais 3 minutos(61). 

 

3.9. Análise morfológica: Coloração com hematoxilina e eosina (HE) 

Para o processamento histológico, os músculos hemisseccionados na 

região central da área lesionada foram fixados durante 24 horas em formol 

tamponado a 10% (pH 7,4). Em seguida, os músculos foram desidratados em 

soluções com concentração crescente de álcool etílico (70%, 80%, 90%) num 

período de 90 minutos cada, passados três vezes em álcool absoluto e três 

vezes em Xilol (Reagen). A impregnação e inclusão em parafina foram 

efetuadas em duas incubações durante 1 hora a 60°C. Os músculos foram 

incluídos transversalmente com as porções centrais do fragmento posicionadas 
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mais externamente no bloco. Foram feitos 3 cortes por bloco de 5 μm de 

espessura no micrótomo (Leica RM2125, Nussloch, Alemanha).  

Os cortes foram colocados em lâminas de microscopia e mantidos em 

estufa a 37°C durante 12 horas. Então, foi realizada a coloração com 

hematoxilina-eosina (HE) para exame histológico de rotina realizada sob 

microscopia de luz convencional (Zeiss Axioplan 2, Alemanha). A análise 

qualitativa dos cortes histológicos corados com HE inclui uma descrição das 

fases da reparação de tecidos, envolvendo a presença de infiltrado 

inflamatório, mionecrose, fibras musculares imaturas (núcleo centralizado) e 

vasos sanguíneos maduros(35,51). 

 

3.10. Análise da expressão proteica de TNF-α e IL-6 por ELISA 

(Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) 

Os músculos TA foram removidos, macerados em nitrogênio líquido e 

homogeneizados com tampão de extração RIPA, fluoreto de fenilmetilsulfonil 

(PMSF) 0.1 mM. O extrato tecidual foi centrifugado a 10.000 rpm por 10 

minutos a 4 °C, e o sobrenadante armazenado a -80°C até o momento da 

análise. A quantificação de proteínas existentes nas amostras foi realizada em 

NanoDrop 2000 (Thermo Scientific) com comprimento de onda 260 e 280 nm. 

Os níveis de TNF-α e IL-6 nas amostras musculares foram avaliados através 

do ensaio imunoenzimático ELISA, seguindo recomendações do kit comercial 

(R&D System, Minneapolis, EUA). 

 

3.11. Análise dos resultados 

Os valores foram testados quanto a sua normalidade pelo teste 

Kolmogorov-Smirnov e os dados foram expressos em média e erro padrão da 

média, pois aderiram à curva de Gauss. A comparação entre os grupos foi 

realizada pelo teste one-way ANOVA seguido do teste de Tukey, porque os 

dados foram paramétricos. Os resultados foram analisados por meio do 

programa BioStat 5.0. O nível de significância assumido para esse estudo foi 

de p≤ 0,05. 
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4.5. Artigo 1. Resultados da expressão gênica de IL-6, MyoD e miogenina. 

 

Os resultados referentes à avaliação da expressão de mRNA IL-6, 

MyoD e miogenina somente na situação de irradiação previamente a lesão 

foram publicados na revista Lasers in Medical Science, 2016 (APÊNDICE 

A). Neste estudo foram incluídos os resultados da irradiação somente após a 

lesão (sem irradiação prévia) e foi desenvolvido paralelamente pelo nosso 

grupo de pesquisa de forma a permitir a comparação do efeito da irradiação 

entre os dois momentos de aplicação durante o reparo músculo esquelético. 

 

 

 

4. RESULTADOS 
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4.6. Artigo 2. Resultados de estresse oxidativo publicados na revista Plos 

One, 2016 (APÊNDICE B). 

 

Neste estudo, foram incluídos os grupos LBP 660 nm previamente à 

lesão e LBP 660 nm pré e pós-lesão para comparação do efeito do LBP 

vermelho e infravermelho sobre o estresse oxidativo durante o reparo 

muscular, além da comparação das diferentes formas de aplicação do recurso. 
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4.7. Artigo 3. Resultados da expressão gênica e proteica de IL-6 e TNF-α do 

grupo LBP 780 pré e pós-lesão, além dos resultados de HE. 

 

4.7.1. Expressão gênica de IL-6 e TNF-α por PCR em tempo real 

Os resultados da expressão gênica de IL-6 demonstram que houve 

aumento dos níveis de mRNA no grupo LBP 780 pré e pós-lesão quando 

comparado ao grupo Controle após 3 e 7 dias da indução da lesão. Não houve 

diferença entre os grupos experimentais após 1 e 14 dias (Figura 5). 

 

 

 

Figura 5. Expressão dos níveis de mRNA IL-6 nos diferentes grupos e 

períodos experimentais. Dados apresentados em média e erro-padrão da 

média (ANOVA/ Tukey). *p<0,05 vs controle. 
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Os resultados da expressão gênica de TNF-α demonstram que houve 

aumento dos níveis de mRNA no grupo Lesão quando comparado aos grupos 

Controle e LBP 780 nm previamente à lesão após 1 dia. Após 3 dias, houve 

redução da expressão gênica de TNF-α no grupo LBP 780 nm previamente à 

lesão quando comparado aos grupos Controle, Lesão e LBP 780 pré e pós-

lesão.  Já em 7 dias, foi observado aumento dos níveis de mRNA TNF-α no 

grupo LBP 780 pré e pós-lesão quando comparado aos grupos Controle, 

Lesão e LBP 780 nm previamente à lesão. Não houve diferença entre os 

grupos experimentais após 14 dias (Figura 6). 

 

 

 

Figura 6. Expressão dos níveis de mRNA TNF-α nos diferentes grupos e 

períodos experimentais. Dados apresentados em média e erro-padrão da 

média (ANOVA/ Tukey). *p<0,05 vs controle; **p<0,05 vs lesão; ***p<0,05 vs 

LBP + Lesão. 
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4.7.2. Expressão proteica de IL-6 e TNF-α por ELISA 

 

Os resultados da expressão proteica por ELISA de IL-6 demonstram 

que houve aumento dos níveis de IL-6 nos grupos Lesão e LBP 780 nm 

previamente à lesão quando comparado ao grupo Controle. Não houve 

diferença estatística entre os grupos experimentais após 1, 3 e 7 dias (Figura 

7). 

 

 

 

Figura 7. Expressão proteica dos níveis de IL-6 nos diferentes grupos e 

períodos experimentais. Dados apresentados em média e erro-padrão da 

média (ANOVA/ Tukey). *p<0,05 vs controle. 
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Os resultados da expressão proteica por ELISA de TNF-α 

demonstraram que não houve diferença estatística entre os grupos 

experimentais em todos os períodos avaliados (Figura 8). 

 

 

 

 

Figura 8. Expressão proteica dos níveis de TNF-α nos diferentes grupos e 

períodos experimentais. Dados apresentados em média e erro-padrão da 

média (ANOVA/ Tukey). 
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4.7.3. Análise qualitativa da morfologia muscular por HE 

 

A análise morfológica qualitativa (Figura 9) demonstrou que o músculo 

do grupo controle apresentou aspecto histológico normal, presença de fibras 

com núcleos periféricos, sem sinais de lesão ou processo inflamatório (Figura 

9A).  

O músculo do grupo lesão, após 1 e 3 dias (Figuras 9B e 9E), 

demonstrou edema entre as fibras musculares e infiltrado inflamatório 

moderado. Além disso, grande parte das fibras musculares se apresentou 

necróticas (mionecrose).  

Nestes mesmos períodos, nos grupos que houve irradiação prévia 

associada ou não a irradiação pós-lesão, os músculos apresentaram uma 

redução no infiltrado inflamatório e da mionecrose, sendo possível observar 

melhor preservação das fibras musculares no local da lesão (Figuras 9C, 9D, 

9F e 9G). 

Após sete dias, foi possível observar em todos os grupos experimentais 

(Figuras 9H, 9I e 9J) uma redução no processo inflamatório, leve mionecrose, 

além da presença de maior número de fibras musculares imaturas e vasos 

sanguíneos maduros. Contudo, nos grupos irradiados previamente com a 

associação ou não da irradiação pós-lesão (Figuras 9I e 9J), as fibras 

musculares apresentaram maior grau de maturação assim como um maior 

número de vasos sanguíneos. Além disso, observou-se melhor estruturação 

das fibras musculares neste tecido. 

 Já após 14 dias, em todos os grupos experimentais houve mínimo 

sinal de infiltrado inflamatório e grande número de fibras musculares imaturas 

(Figuras 9K, 9L e 9M). Vale ressaltar que nesse mesmo período, os grupos 

irradiados previamente com ou sem irradiação pós-lesão (Figuras 9L e 9M) 

apresentaram fibras musculares mais maduras evidenciadas por maior número 

de núcleos periféricos e aspecto morfológico mais próximo ao grupo controle. 
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Figura 9. Cortes histológicos do grupo controle e dos períodos de 1, 3, 7 e 14 

dias após indução da lesão dos diferentes grupos experimentais. Imagens 

captadas com auxílio de microscópio de luz convencional em aumento de 100x. 
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Figura 10. Resumo dos resultados obtidos com o LBP 660 nm previamente à 

lesão associado ou não a aplicação pós-lesão após 1, 3 e 7 dias. 

5. SUMÁRIO DOS RESULTADOS 
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Figura 11. Resumo dos resultados obtidos com o LBP 780 nm previamente à 

lesão associado ou não a aplicação pós-lesão após 1, 3, 7 e 14 dias. 



44 
 

 

 

As lesões musculares são comuns no meio desportivo(31,62) e são 

causadas, em sua maioria, por traumas diretos(63,64) como contusões ou 

estiramentos(65,66). Resultam em afastamento aos treinos e competições por 

longas semanas e comprometem o desempenho dos atletas e praticantes 

desportivos(67). Assim, os pesquisadores têm procurado estratégias 

terapêuticas para minimizar  os danos musculares para permitir melhor reparo 

muscular. 

O LBP tem demonstrado na literatura um efeito protetor no tecido 

muscular, uma vez que modula a atividade mitocondrial e a síntese de 

adenosina trifosfato e de espécies reativas de oxigênio (EROs)(45,48,49). 

Contudo, na literatura não existem relatos sobre o efeito da administração do 

laser antes da lesão combinada ou não com a irradiação pós-lesão no estresse 

oxidativo, fatores regulatórios miogênicos e citocinas inflamatórias. 

Tanto quanto é do nosso conhecimento, este é o primeiro estudo a 

comparar os efeitos de diferentes tempos de administração de LBP no reparo 

muscular após lesão aguda. Os achados sugerem que a administração de LBP 

em tempos diferentes modula positivamente o estresse oxidativo, sendo os 

efeitos mais acentuados nos grupos que receberam laser infravermelho. 

Quanto a modulação das citocinas inflamatórias, observou-se que o laser 

infravermelho aplicado previamente a lesão foi capaz de modular os níveis de 

mRNA das citocinas IL-6 e TNF-α, enquanto o LBP infravermelho aplicado 

previamente à lesão associado a aplicação pós foi capaz de modular somente 

os níveis de mRNA de TNF-α. 

As EROs tem importante participação na cascata de eventos da 

regeneração muscular, mas níveis elevados de EROs durante longos períodos 

podem levar a dano oxidativo, bem como a inflamação aumentada e, portanto, 

afetam a diferenciação das células musculares(13). A lipoperoxidação é um 

processo que pode ser iniciado pelas espécies reativas e pode bloquear a 

proliferação celular, bem como induzir apoptose e necrose, aumentando assim 

os danos nos tecidos(68). Há evidências de que o aumento de EROs está 

6. DISCUSSÃO 
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associado com aumento dos danos musculares e da formação de fibrose nos 

músculos esqueléticos(69). Estudos com LBP previamente à lesão(51) ou após 

lesão(21,36,70) demonstraram dano muscular reduzido e melhor deposição de 

colágeno durante o processo de reparo muscular. 

No presente estudo, a irradiação com LBP vermelho antes da lesão 

muscular induziu uma diminuição da lipoperoxidação após um dia, o que está 

de acordo com os dados relatados na literatura. Luo et al. (2013)(69) usaram 

laser vermelho (635 nm e 7 mW) em músculo gastrocnêmio de ratos durante o 

processo de reparo após contusão e encontraram uma diminuição na 

lipoperoxidação (malondialdeído) após um dia. Liu et al. (2009)(71) utilizaram 

laser vermelho (632,8 nm, 14 mW e 43 J/cm²) no músculo gastrocnêmio de 

ratos no processo de reparo após exercício excêntrico e demonstraram 

aumento da lipoperoxidação (malondialdeído) após um e dois dias. 

Além disso, tanto o laser vermelho como o infravermelho nos dois 

momentos de aplicação induziu uma diminuição da lipoperoxidação após sete 

dias, o mesmo resultado encontrado em estudos que avaliaram apenas o efeito 

do laser infravermelho após uma lesão muscular. Utilizando LBP infravermelho 

(808 nm, 30 mW, 180 J/cm2 e 1,4 J) após criolesão em músculo TA, Assis et al. 

(2012)(34) demonstraram uma diminuição da lipoperoxidação (TBARS) após 

quatro dias. Silveira et al. (2013)(11) também demonstraram que o tratamento 

com LBP pulsado (904 nm, 40 mW, pulso 60 ns, 9500 Hz, 5 J/cm2 e 2,5 J) após 

trauma em músculo gastrocnêmio causou uma diminuição na lipoperoxidação 

(TBARS) após cinco dias. 

Outro fator a ser levado em conta é que a lipoperoxidação é inibida por 

enzimas antioxidantes, tais como SOD, CAT e GPx, uma vez que estas 

enzimas reduzem os níveis de EROs(72). A análise das enzimas antioxidantes 

no presente estudo demonstrou que o laser infravermelho antes da lesão pode 

levar a uma diminuição da atividade da CAT após sete dias. O laser 

infravermelho previamente a lesão associado ou não a aplicação pós teve um 

efeito modulador mais favorável sobre a CAT, uma vez que induziu um 

aumento na sua atividade após três dias. Além disso, o laser infravermelho 

prévio associado à irradiação pós-lesão foi mais favorável na redução da 

atividade de CAT após um dia e no aumento da atividade de GPx e SOD após 

sete dias em comparação com o grupo lesão. Nesse período de sete dias, a 
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atividade enzimática foi semelhante à atividade basal (grupo controle), 

especialmente nos grupos que receberam irradiação previamente a lesão 

associada ao pós tanto no espectro vermelho como infravermelho. 

Urishi (2009)(73) propõe que os níveis de antioxidantes são 

determinantes da capacidade regenerativa das células-tronco musculares. 

Assim, a regulação da atividade das enzimas antioxidantes encontrada no 

presente estudo poderia explicar parcialmente os achados relatados por 

Ribeiro et al. (2015)(51), que usaram LBP infravermelho antes da lesão e Alves 

et al. (2014)(35) que usaram LBP infravermelho após lesão e demonstraram um 

aumento no número de fibras musculares imaturas, bem como uma diminuição 

dos danos musculares após sete dias. Além disso, para um reparo muscular 

eficiente, adequados níveis de fatores regulatórios miogênicos como MyoD e 

miogenina são necessários.  

MyoD é um dos principais fatores de transcrição responsáveis pela 

miogênese e pela diferenciação inicial de células musculares(16,23). Além disso, 

a redução ou inibição da expressão de MyoD resulta numa redução da 

capacidade regenerativa e diminuição dos miotubos regenerados(74,75). A 

miogenina desempenha um papel fundamental na diferenciação terminal e 

fusão de mioblastos(16,23,74), e sua redução causa clivagem dos miotubos(76). Os 

resultados desse estudo demonstraram que o LBP infravermelho, nos 

parâmetros analisados, não foi capaz de alterar os níveis de mRNA de MyoD e 

miogenina nos períodos avaliados. 

Outros estudos usando laser vermelho e infravermelho após lesão com 

mesmo modelo experimental (criolesão em músculo TA) demonstraram efeitos 

positivos durante o reparo muscular, mas nada foi descrito em relação ao 

estresse oxidativo. Ambos os lasers, vermelho e infravermelho, têm efeitos 

positivos na modulação do processo inflamatório, induzindo uma redução das 

citocinas inflamatórias(33,53) e mionecrose(3,35). Além disso, a modulação do 

remodelamento da matriz extracelular levou ao aumento da deposição de 

colágeno de tipos I, III e IV (LBP vermelho)(2,3), bem como uma melhoria na sua 

distribuição e organização (LBP infravermelho)(24,35). O LBP infravermelho 

provoca um aumento nas fibras musculares imaturas(35) e a modulação de 

fatores reguladores miogênicos(24,34). Os estudos citados demonstram a 

importância da irradiação laser no processo de reparação muscular 
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independentemente do comprimento de onda utilizado. No entanto, estes 

estudos utilizaram apenas LBP após lesão. Os resultados do presente estudo 

demonstraram que o LBP infravermelho previamente à lesão reduziu os níveis 

de mRNA IL-6 após 1, 3 e 7 dias, além de reduzir os níveis de mRNA TNF-α 

após 3 dias. Já a irradiação com LBP infravermelho prévio associado a 

irradiação pós-lesão causou aumento nos níveis de mRNA TNF-α após 7 dias, 

não sendo evidenciado alteração na expressão proteica dessas citocinas. 

O presente estudo teve como objetivo avaliar o efeito protetor da 

administração prévia de LBP combinado ou não com LBP pós-lesão para 

permitir uma compreensão da resposta do tecido muscular irradiado quando 

ainda está saudável e a influência destes efeitos sobre o reparo muscular após 

uma lesão aguda. Isto é especialmente importante para o estabelecimento de 

estratégias terapêuticas em pacientes com o risco iminente de lesões 

musculares, como atletas. 

Em conclusão, a terapia com laser vermelho e infravermelho mostrou-

se eficaz para a modulação positiva da atividade antioxidante e redução dos 

marcadores de estresse oxidativo independentemente do momento de 

aplicação, sendo os efeitos do LBP infravermelho mais pronunciado no que se 

refere à modulação das enzimas antioxidantes. Além disso, o laser 

infravermelho foi capaz de modular positivamente as citocinas inflamatórias 

TNF-α e IL-6 durante o processo de reparo muscular.  



48 
 

 

 

O estabelecimento de protocolos que possam ser úteis para 

potencializar o reparo muscular de pessoas que se deparam a todo momento 

com risco de lesão, como os atletas, é de grande valia para a área da 

reabilitação. Dessa forma, o estudo desenvolvido objetivou avaliar a influência 

do momento de aplicação do LBP no reparo de uma lesão muscular aguda em 

ratos para melhor entendimento dos mecanismos biomoleculares envolvidos. 

Esta proposta surgiu após a análise de vários estudos na literatura que 

demonstraram efeitos positivos da laserterapia em músculo saudável.  

Em estudo anterior, avaliamos o efeito protetor deste tratamento 

(aplicação prévia) sobre todo o processo de reparo por meio da análise dos 

aspectos morfológicos musculares e remodelamento do tecido conjuntivo e 

verificamos resultados positivos no que diz respeito a qualidade e tempo de 

resolução do processo. O presente estudo reforça o efeito positivo da aplicação 

prévia (efeito protetor) demonstrando que o laser de baixa potência 

previamente à lesão associado ou não a aplicação pós, tanto no espectro 

vermelho como infravermelho, foi capaz de modular positivamente o processo 

de reparo muscular. 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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