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RESUMO 

As fraturas ósseas resultantes de traumas são responsáveis por grande número de 

internamentos e cirurgias nos serviços públicos de saúde, impactando no afastamento dos 

indivíduos das atividades do trabalho, na alteração da economia familiar e previdenciária. A 

Laserterapia de Baixa Intensidade (LTBI) surge como alternativa coadjuvante para acelerar o 

processo de cura das fraturas ósseas. O objetivo desse estudo foi avaliar a efetividade da LTBI 

com laser GaAlAs de 780nm como coadjuvante do tratamento cirúrgico na regeneração de 

fraturas ósseas. 20 pacientes foram alocados em dois grupos experimentais, controle e 

tratamento (LTBI), acompanhados durante dois meses. O grupo LTBI recebeu o protocolo de 

laserterapia, o grupo Controle recebeu o tratamento placebo. Foram avaliados o efeito 

analgésico da laserterapia pelas escalas EVA e McGill, o uso de medicamentos analgésicos e 

anti-inflamatórios, as concentrações séricas de citocinas inflamatórias TNF-α, IFN-γ, IL-1β, 

IL-10 e IL-17 e o nível da regeneração óssea mediante radiografias realizadas em quatro 

momentos diferentes nos dois grupos de pacientes.  A laserterapia contribuiu para diminuir os 

níveis de dor, com diferenças notadas a partir da 4ª sessão, resultando em diminuição do uso 

de medicamentos. O progresso de regeneração óssea avaliado pelo aumento da densidade 

óssea aos 30 e 60 dias de tratamento, comparada à avaliação inicial das radiografias foi 

significativamente diferente para o grupo LTBI (p=0,005 e p=0,002, respectivamente), 

aumentando a regeneração óssea, ao contrário do grupo controle (p>0,05). Foi observada 

aumento na dosagem de IL-1β (p=0,0267) para nos indivíduos do grupo LTBI após os 60 dias 

de tratamento. Pode ser concluído que a terapia com laser foi efetiva como coadjuvante no 

processo de regeneração das fraturas ósseas estudadas, evidenciando que o tempo da 

regeneração óssea pode ser diminuído quando associada ao tratamento convencional, além de 

ter reduzido o uso de analgésicos e anti-inflamatórios e aumentado os níveis da IL-1β.  

 

Palavras-chave: Laserterapia, fraturas ósseas, biomodulação, bioestimulação. 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

BONFIM, D. S. Clinical study of the effectiveness of the 780nm laser as a coadjuvant in 
the postoperative repair process of bone fractures. 98 f. 2018. Dissertation (Master in 
Biosciences) - Multidisciplinary Institute of Health, Federal University of Bahia, Vitória da 
Conquista, 2018. 

 

Bone fractures resulting from trauma are responsible for a large number of hospitalizations 

and surgeries in public health services, impacting on individuals' absence from work 

activities, altering family and social security; Low Intensity Laser Therapy (LILT) appears as 

a coadjuvant alternative to accelerate the healing process of bone fractures. The objective of 

this study was to evaluate the effectiveness of LILT with 780nm GaAlAs laser as a 

coadjuvant in the regeneration of bone fractures. 20 patients were allocated in two 

experimental groups, control and treatment (LILT), followed for two months. The LILT group 

received the laser therapy protocol, whereas the control group received the placebo treatment. 

The analgesic effect of laser therapy on the EVA and McGill scales, the use of analgesic and 

anti-inflammatory drugs, the levels of inflammatory cytokines TNF-α, IFN-γ, IL-1β, IL-10 

and IL-17 in the serum and the level of bone regeneration by radiographs performed at four 

different times in the two groups of patients. The lasertherapy contributed to decrease pain 

levels, with differences noted from the 4th session, resulting in decreased use of medications. 

The progress of bone regeneration assessed by increased bone density at 30 and 60 days of 

treatment compared to the initial evaluation of the radiographs was significantly different for 

the LILT group (p = 0.005 and p = 0.002, respectively), accelerating the speed of 

regeneration, unlike the control group (p> 0.05). An increase in IL-1β dosage was observed (p 

= 0.0267) for LILT group after 60 days of treatment. It can be concluded that laser therapy 

was effective as a coadjuvant in the regeneration process of bone fractures studied, evidencing 

that the time of bone regeneration can be reduced when associated with conventional 

treatment, in addition to reducing the use of analgesics and anti-inflammatories and altered 

IL-1β levels. 

 

 

Keywords: Laser therapy, bone fractures, biomodulation, biostimulation. 
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1. INTRODUÇÃO 

Acidentes gerados no trânsito são considerados causas externas de morbidade e 

mortalidade gerando altos custos econômicos, sociais e emocionais. O trauma gerado por tais 

acidentes geram altos custos com internações, reabilitação, suporte previdenciário, 

afastamento das atividades laborais, anos potenciais de vida perdidos, alteração na estrutura 

financeira e dinâmica familiar e danos psicológicos às vítimas, sobretudo pelo fato de 

atingirem principalmente indivíduos jovens em idade produtiva (BRASIL, 2013a; WHO, 

2014).  

No Brasil, esses agravos representam a primeira causa de morte na população de 

adultos jovens entre 10 a 39 anos de idade, ocupando a sexta posição entre os idosos com 60 

ou mais anos. Os danos decorrentes dos acidentes podem gerar sequelas permanentes ou não 

às vítimas, os quais revelam um importante problema de saúde pública (BRASIL, 2013b). 

Neste contexto estão incluídas as fraturas ósseas decorrentes dos traumas, principalmente 

relacionadas ao advento das motocicletas em áreas urbanas. Estudos revelam a associação 

entre traumas/morte com o crescente número de acidentes automobilísticos, dentre eles o 

estudo desenvolvido por MARTINS et al. (2013) que observou um aumento de 800% no 

período de 1999 e 2009, assim como aumento de 19% ao ano na taxa de mortalidade por 

acidentes de motocicleta nas unidades federativas do Brasil. Outro estudo observou o grande 

número de fraturas dos membros inferiores em pacientes jovens internados em unidade 

hospitalar, ressaltando a predominância de vítimas de acidentes automobilísticos (ITAMI et 

al., 2009).  

Indivíduos vítimas de acidentes com consequente fraturas ósseas necessitam de uma 

rede de assistência à saúde que engloba cuidados que vão desde o atendimento inicial pré-

hospitalar, perpassando por tratamentos cirúrgicos de emergência e internamentos em unidade 

de alta complexidade, até terapêutica recuperadora pós-alta hospitalar como terapia 

medicamentosa e/ou fisioterapia, fatores que impactam na economia e na gestão de recursos 

disponíveis (BRASIL, 2013b). Entretanto, sabe-se que no Brasil o ciclo de assistência à saúde 

em alguns serviços públicos nem sempre pode ser garantido a todos os indivíduos, fator que 

pode prolongar ainda mais a recuperação das vítimas de traumas ósseos. 

Neste contexto surge a necessidade do desenvolvimento de novas terapias que possam 

ser associadas ao tratamento convencional para diminuir o tempo necessário para a 

consolidação óssea, com redução das possíveis complicações geradas pela anormalidade da 

regeneração do tecido ósseo. Dentre as tecnologias estudadas, a terapia que utiliza laser de 
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baixa intensidade (LTBI) tem sido considerada como estratégia de tratamento local não 

invasivo. Os efeitos biomoduladores e bioestimuladores da LTBI modulam a resposta 

inflamatória, propiciando a  redução da dor, acelerando o processo de cicatrização e 

capacidade de estimular a osteogênese, contribuindo para a consolidação de fraturas (BAYAT 

et al., 2017). Nesse contexto, a LTBI se mostra como uma potencial ferramenta para auxiliar 

no processo regenerativo de fraturas, podendo ser inserida na prática clínica como 

coadjuvante ao tratamento convencional. O impacto desta tecnologia pode beneficiar os 

serviços de saúde, podendo ser empregada em lesões ósseas resultantes de traumas, visto que 

as fraturas apresentam reação inflamatória, dor e necessidade de regeneração tecidual. 

Portanto, o objetivo deste trabalho foi empregar a LTBI em indivíduos com fraturas ósseas 

para avaliar os efeitos analgésicos, anti-inflamatórios e cicatrizantes, visando o 

desenvolvimento de terapêutica alternativa aliada aos métodos convencionais de tratamento.   

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1. TECIDO ÓSSEO 

2.1.1. Constituição do tecido ósseo  

O tecido ósseo pode ser considerado uma forma altamente especializada de tecido 

conjuntivo. A sua matriz extracelular é mineralizada, permitindo-lhe rigidez e mantendo 

algum grau de elasticidade. É o arcabouço estrutural primário de suporte e sustentação para os 

tecidos moles e de proteção para órgãos vitais, incluindo o cérebro, medula espinhal, bem 

como os órgãos contidos na caixa torácica (ISOLLA & MORAES, 2012). Compartilhado 

entre espécies, o sistema ósseo possui importante função de fixar os músculos esqueléticos, 

permitindo que as contrações musculares sejam transformadas em movimentos úteis. Deste 

modo, o sistema ósseo funciona como alavancas durante a contração muscular, o que gera o 

movimento (HEERS; RANKIN; HUTCHINSON, 2018; SCHWARTZ et al., 2018). 

Considerado como uma estrutura anatômica de grande importância fisiológica, o osso 

funciona como um reservatório de vários tipos de minerais que são liberados ou armazenados 

de maneira controlada, a depender da demanda bioquímica corporal. Didaticamente, podemos 

dividir sua estrutura em dois componentes básicos: (i) uma porção orgânica, composta por 

fibras colágenas, substância fundamental (proteoglicanos e glicoproteínas) e células (células 

osteoprogenitoras, osteoblastos, osteócitos e osteoclastos); (ii) porção inorgânica, composta 

por fosfato de cálcio que interage com o hidróxido de cálcio para compor a hidroxiapatita, 
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bem como carbonato de cálcio, sódio, magnésio e fluoreto. Os ossos possuem na sua 

composição, em média, 70% de minerais, 22% de proteínas e 8% de água (MUHONEN, 

2008;  SANTOS, 2011).  

Pensando nos minerais armazenados e utilizados para o nosso organismo, sabe-se que 

cerca de 99% do cálcio é armazenado no tecido ósseo, além do fosfato, magnésio, 

bicarbonato, potássio, sódio e citrato. O cálcio e o fosfato são os minerais mais abundantes em 

relação aos demais elementos inorgânicos, os quais formam cristais que têm a estrutura da 

hidroxiapatita (DOLCI et al., 2019; HOSSEINI et al., 2019). Ainda, o tecido ósseo é capaz de 

absorver toxinas e metais pesados, fator que pode reduzir seus efeitos adversos nos demais 

tecidos (HAN et al., 2000). 

As superfícies externa e interna dos ossos são revestidas por membranas constituídas 

por tecido conjuntivo que contém células osteogênicas (camada fibrocelular), sendo 

respectivamente o periósteo e o endósteo. O periósteo, formado por uma membrana de tecido 

conjuntivo vascularizado, apresenta uma camada externa fibrosa (função de suporte e aporte 

sanguíneo e nervoso para a superfície do tecido ósseo compacto) e uma camada interna 

osteogênica (células osteoprogenitoras para o crescimento e regeneração óssea). O endósteo 

(camada periférica), também possui células osteoprogenitoras e o seu próprio sistema 

vascular, dotado de potencial osteogênico e hematopoiético, está envolvido na regeneração 

visto que é fonte de células osteoprogenitoras com habilidade de diferenciação em 

osteoblastos, além de possibilitar suprimento sanguíneo em área de regeneração (BATISTA, 

2013). 

O osso é um tecido multifuncional, metabolicamente muito ativo, constituído por uma 

população heterogênea de células, em diferentes estágios de diferenciação. Em um adulto 

saudável, a reabsorção do osso velho e a formação de osso novo estão em equilíbrio dinâmico, 

com regulação da mobilização e deposição mineral (MUHONEN, 2008). A população celular 

ativa presente neste tecido atua na regulação do metabolismo ósseo, bem como promove a 

remodelação contínua do tecido. Células como osteoclastos e osteoblastos, além de 

fibroblastos, tem importante papel na remodelação óssea, sendo os principais tipos celulares 

durante processos de regeneração óssea (LAZI et al., 2018; ZHANG et al., 2018).   

Os osteoblastos são responsáveis por sintetizarem os componentes orgânicos da matriz 

óssea extracelular. Essa matriz constitui cerca de 90% do peso total do osso compacto, é 

formada por 35% de matéria orgânica e 65% matéria inorgânica. Dentre os componentes 

orgânicos sintetizados pelos osteoblastos estão o colágeno tipo I e colágeno tipo V, 

glicoproteínas e proteoglicanos (ricos em sulfato de condroitina, sulfato de queratina e 



15 
 

hialuronato), além de sintetizarem a osteocalcina (mineralização óssea), a osteopontina 

(vedação entre osteoclastos e compartimento subosteoclástico), RANKL (receptor de ativação 

do fator nuclear Kappa B), M-CSF ou fator estimulante de colônia de macrófagos e a 

sialoproteína óssea, responsável pela união dos osteoblastos à matriz extracelular óssea 

(GARTNER & HIATT, 2007; BATISTA, 2013; JUNQUEIRA & CARNEIRO, 2013). Tais 

células desenvolvem-se sob influência das proteínas morfogenéticas ósseas (BMP) e do fator 

de crescimento transformante β (TGF-β) e tornam-se envolvidas pela matriz óssea à medida 

que vão secretando o material sintetizado via exocitose, sendo aprisionadas num espaço 

denominado lacuna, convertendo-se, então, em osteócitos (GARTNER & HIATT, 2007). 

Ao final da remodelação óssea, quando os osteoblastos não são mais necessários para 

a síntese de matriz, os osteoblastos tornam-se células de revestimento ósseo ou são absorvidos 

pelos ossos como osteócitos, que são as células mais abundantes no osso (> 90%). Essas 

células maduras derivadas dos osteoblastos residentes nas lacunas calcificadas são 

responsáveis pela manutenção da matriz óssea, pois efetuam trocas metabólicas e regulam a 

homeostase de cálcio no sangue. Ligam-se às células adjacentes por prolongamentos 

citoplasmáticos através espaços na matriz mineralizada denominados canalículos, 

estabelecendo junções comunicantes com os osteócitos vizinhos, responsáveis então para a 

manutenção da união óssea (HASAN et al., 2018). 

Os osteoclastos morfologicamente são células multinucleadas, gigantes, derivadas da 

linhagem dos macrófagos e relacionadas ao processo de reabsorção óssea, processo 

denominado osteoclasia (ISOLLA & MORAES, 2012; HASAN et al., 2018). A principal 

função dos osteoclastos é a degradação da matriz óssea durante o crescimento ósseo, 

modelagem e regeneração (GOLDBERG et al., 2012). São células de fácil reconhecido 

devido sua multinucleação resultante da junção de vários pré-osteoclastos. Os osteoclastos 

agem aderindo ao osso na zona de selamento, que aparece como um anel de actina 

filamentosa “F-actina”, onde as enzimas são secretadas e os produtos da matriz óssea 

degradados são internalizados. Após a reabsorção, quando os osteoblastos assumem o 

controle para produzir a matriz óssea, os osteoclastos sofrem apoptose ou morte celular 

(HASAN et al., 2018). 

 

2.1.2. Estrutura dos ossos 

 Do ponto de vista macroscópico, os ossos podem ser divididos em dois tipos: o osso 

cortical mais denso ou tecido ósseo compacto e o osso esponjoso poroso ou tecido ósseo 

esponjoso ou trabecular (HANSAN et al., 2018). O osso esponjoso tem uma estrutura de 
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malha tridimensional de hastes finas ou trabéculas, orientada ao longo das principais direções 

de tensão mecânica; é encontrado na parte interior do osso cortical e nas extremidades dos 

ossos longos (metáfises e epífises), na região central da maioria dos ossos planos e 

irregulares, na crista ilíaca, bem como nas vértebras e costelas. Formam uma rede de 

trabéculas ósseas, semelhante a uma malha com baixa densidade e de menor resistência 

mecânica, dada sua estrutura porosa e com funções metabólicas (BATISTA, 2013). 

A medula vermelha no osso esponjoso é o local de produção das células sanguíneas, 

tido como órgão formador de sangue (IGASHIRA-KAMIYAMA et al., 2013). Por outro lado, 

o osso compacto é encontrado na área superficial das diáfises dos ossos longos e na área 

externa da maioria dos ossos; é constituído por uma estrutura densa com alta resistência 

mecânica, o que lhe confere funções de proteção e mecânicas. Os canais haversianos 

contribuem principalmente para a constituição do osso cortical com baixa porosidade e, 

portanto, com alta densidade (OSTERTAG et al., 2014). 

Microscopicamente, o tecido ósseo pode ser classificado como tecido ósseo primário 

ou imaturo e tecido ósseo secundário ou lamelar. O primeiro é observado durante o 

desenvolvimento fetal ou na reparação óssea (GERSTENFELD et al., 2003). Com a evolução 

da reparação óssea, o tecido ósseo primário é substituído ósseo secundário, composto por 

lamelas, cuja matriz é mais calcificada e por isso rígido (PALMA; ISOLA, 2012).  

O ósteon ou sistema de Havers é a principal unidade estrutural do osso compacto, 

composto por estrutura cilíndrica lamelar disposta concentricamente em torno de um canal 

central contendo vasos sanguíneos, denominado canal de Havers. Esses canais comunicam-se 

entre si, com a cavidade medular e com a superfície externa do osso por meio dos canais de 

Volkman, que são canais transversais ou oblíquos (PALMA; ISOLA, 2012). 

 

2.1.3. Osteogênese 

 Durante o crescimento embrionário, o tecido ósseo se forma através de dois processos 

(osteogênese ou processo de ossificação): por ossificação intramembranosa ou por ossificação 

endocondral, os quais se diferem, essencialmente, pela ausência ou presença de uma fase 

cartilagínea. No primeiro processo, o tecido ósseo é depositado diretamente sobre o tecido 

mesenquimal ricamente vascularizado, no qual as células deste tecido conjuntivo primário se 

diferenciam em osteoblastos para secretarem a matriz extracelular óssea, processo observado 

na formação dos ossos chatos do crânio e alguns ossos irregulares. No segundo processo, um 

molde de cartilagem hialina pré-existente é substituído pelo tecido ósseo, principal 
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mecanismo responsável pela formação e crescimento dos ossos longos das extremidades, bem 

como de vértebras e costelas (JUDAS et al., 2012; HASAN et al., 2017). 

O processo de regeneração óssea durante a recuperação de uma fratura óssea, por 

exemplo, possui uma sequência de eventos semelhante às etapas observadas na osteogênese 

embrionária. O tecido ósseo primário é formado, com fibrilas de colágeno irregularmente 

dispostas, sendo então substituído por tecido ósseo lamelar onde as fibrilas de colágenas são 

dispostas ordenadamente (ZHANG et al., 2018). 

Conforme supracitado, a ossificação endocondral requer a presença de um molde de 

cartilagem hialina que será posteriormente substituída por tecido ósseo. Sendo assim, este tipo 

de osteogênese ocorre em etapas, com destaque para: a formação de um molde de cartilagem 

hialina em miniatura, semelhante ao formato do osso a ser formado; o crescimento do 

arcabouço de cartilagem para desenvolvimento do osso; substituição da cartilagem pelo tecido 

ósseo. Nos ossos longos, o molde cartilaginoso possui uma porção média estreita e duas 

extremidades dilatadas (diáfise e epífises do futuro osso, respectivamente). Posteriormente, 

forma-se o pericôndrio que envolve as cartilagens hialinas, seguido de amadurecimento e 

hipertrofia da cartilagem, mineralização e invasão de vasos sanguíneos e células 

osteoprogenitoras, as quais vão se diferenciar em osteoblastos para sintetizar a matriz 

osteóide. Por sua vez, os osteoblastos formam um colar de osso compacto em volta da diáfise 

e da cartilagem, processo que inicia a descontinuidade do centro da diáfise, seguido de 

mineralização da cartilagem, o qual dá origem ao centro de ossificação primário com 

formação do osso esponjoso na diáfise (JUDAS et al., 2012; BATISTA, 2013; ZHANG et al., 

2018).  

Observa-se, então, a remoção da matriz óssea inicial efetuada pelos osteoclastos, com 

substituição desta matriz por osso lamelar organizado. Para tanto, há o crescimento da 

cartilagem nas epífises e a formação do centro secundário de ossificação nessas regiões, 

gradativamente mineralizada e substituída por osso, exceto na superfície da epífise e na região 

entre a epífise e a diáfise, locais onde o osso continua a crescer até a vida adulta (ZHANG et 

al., 2018). 

A ossificação intramembranosa tem início no interior das membranas do tecido 

conjuntivo. O local onde se inicia o processo de ossificação é denominado centro de 

ossificação primária. As células mesenquimais se diferenciam em osteoblastos que sintetizam 

a matriz ainda não mineralizada ou osteóide que, posteriormente, se mineraliza englobando 

alguns osteoblastos que se transformam em osteócitos. Assim, simultaneamente são formados 

vários grupos no centro de ossificação, havendo confluência de trabéculas ósseas o que torna 
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osso com aspecto esponjoso. Cavidades são formadas entre as trabéculas que são penetradas 

por vasos sanguíneos e células mesenquimais indiferenciadas, locais que darão origem à 

medula óssea. O crescimento radial dos centros de ossificação substitui a membrana 

conjuntiva pré-existente, sendo o endósteo e o periósteo formados pela membrana conjuntiva 

que não sofre ossificação (JUDAS et al., 2012; BATISTA, 2013; JUNQUEIRA & 

CARNEIRO, 2013). 

2.1.4. Regeneração óssea 

O tecido ósseo é dotado da capacidade de reparação e regeneração frente a uma lesão 

ou procedimento cirúrgico, compreendendo os processos complexos que envolvem a atuação 

de células especializadas, a expressão de fatores de crescimento e a síntese da matriz óssea 

extracelular (SANTOS, 2011). 

O processo de reparação consiste em restaurar a continuidade dos tecidos lesados, sem 

necessariamente aumentar o volume ósseo, enquanto que a regeneração propicia a formação 

de um novo tecido ósseo a partir da diferenciação celular pertinente (SANTOS, 2011). De 

fato, é notável que este tecido seja dotado da capacidade de se regenerar frente a uma lesão, 

visto que, ao longo de vários meses o osso no local da lesão é remodelado para se tornar 

indistinguível do osso nativo (BLAIR et al., 2016). 

 A lesão óssea oriunda de uma fratura ocasiona dano e destruição da matriz extracelular 

óssea (MEO), morte celular, rompimento do endósteo e do periósteo, além da possibilidade de 

deslocamento das extremidades do osso quebrado, ocasionando fragmentos. Da mesma 

maneira, há o rompimento de vasos sanguíneos locais com subsequente hemorragia e 

formação de um coágulo no local da lesão (hematoma), o qual preenche a zona da fratura. No 

hematoma há a presença de várias células e produtos do sangue, como leucócitos, citocinas, 

fibrina, macrófagos, plaquetas e fatores de crescimento (HASAN et al., 2017). Da fase inicial 

da lesão até a remodelação final, vários processos estão envolvidos na regeneração óssea, 

dentre eles: migração, diferenciação e proliferação celular, além da síntese da MEO. Tanto a 

regeneração óssea, como a remodelação óssea, são processos altamente dinâmicos, dotados de 

mecanismos celulares e moleculares complexos (PERCIVAL & RICHTSMEIER, 2013).  

 Vale ressaltar que o reparo de uma fratura óssea é um processo complexo que requer 

uma sequência de fases, envolvendo a inflamação, a formação do novo tecido ósseo e a 

remodelação. Células inflamatórias, como macrófagos possuem importante papel na 

modulação da regeneração ou degradação óssea. Macrófagos M1, relacionados com a 

produção de citocinas pró-inflamatórias como TNF-α, IL-1 e IL-6, estabelecem um perfil de 
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degradação óssea, enquanto isso, macrófagos M2, com a produção de citocinas como IL-10, 

estão relacionadas com a regenerçaão óssea (RAMMAL et al., 2018; ZHUANG et al., 2018). 

Pensando em outros eventos inflamatórios relacionados com a regeneração óssea, é 

possível observar a migração de granulócitos neutrófilos dentro de minutos para os tecidos 

lesionados, devidamente recrutados por quimioatrativos, incluindo proteína inflamatória de 

macrófagos -1α, C5a, leucotrieno B4; fagocitose das bactérias e detritos celulares e liberação 

de espécies reativas de oxigênio (ERO), peptídeos antimicrobianos e serina-proteases, além da 

liberação de numerosas citocinas e quimiocinas, incluindo as interleucinas (IL) -1β, IL-6, IL- 

10, a proteína quimiotáctica de monócitos-1 (MCP1), a CXCL1 (quimiocina ligante 1), 

moduladores da resposta inflamatória e da atração dos monócitos (KOVTUN et al., 2016).  

As partes moles da região mostram as alterações habituais de inflamação aguda, tais 

como a vasodilatação e o extravasamento de plasma e leucócitos. Esta atividade pode ser vista 

inicialmente no periósteo e nos tecidos circundantes, porém, prolonga-se através de todo o 

tecido lesado. Posteriormente, tal atividade fica confinada a área imediatamente adjacente a 

fratura (BATISTA, 2013; HASAN et al., 2018).  

A inflamação deve ser adequadamente finalizada para permitir o recrutamento de 

células endoteliais e mesenquimais precursoras, iniciando a formação de calo leve e, 

posteriormente, a regeneração óssea. Deste modo, é essencial que ocorra um equilíbrio entre 

os eventos pro e anti-inflamatórios, pois, caso contrário, um desequilíbrio nessa fase é 

considerado prejudicial para o reparo deste tecido (KOVTUN et al., 2016). 

O recrutamento de células como fibroblastos e produção de citocinas da superfamília 

do fator de transformação do crescimento (TGF-β), incluindo as proteínas ósseas 

morfogenéticas (BMPs) e o fator de crescimento e diferenciação (GDFs) participam no 

processo de regeneração do tecido ósseo (CAMPOS, 2016).  

Após início do processo inflamatório, os eventos induzem a formação de tecido 

cartilaginoso seguido do processo de ossificação endocondral, o qual crescerá em tamanho e 

se unirá aos tecidos condroides de outras regiões próximas na fratura para formar o calo. Este 

processo requer aporte sanguíneo adequado do tecido adjacente para que a união óssea seja 

viabilizada (CAMPOS, 2016; HASAN et al., 2018). 

Para que ocorra a substituição de tecido cartilaginoso em tecido ósseo, os condrócitos 

entram em processo de apoptose e são substituídos por osteoblastos, que efetuam a síntese e 

deposição de osteóide para converter o tecido recém-formado em osso lamelar.  Assim, a fase 

final da reconstrução óssea é seguida da remodelação ao longo de vários meses, sendo o 

tecido ósseo não desejado removido por ação dos osteoclastos de modo a reestabelecer a 
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estrutura nativa do osso ao nível das propriedades biológicas e mecânicas (ANDRADE et al., 

2007; CAMPOS, 2016). 

 

 

 

 

 

2.2. TRAUMAS ÓSSEOS 

2.2.1. Mecanismos do trauma 

O efeito mecânico de uma fratura traumática configura essencialmente a perda da 

continuidade óssea, ocasionando uma mobilidade patológica, perda da função do seguimento 

ósseo e ao surgimento da dor (BRASIL, 2008). No Brasil, o advento dos acidentes 

automobilísticos contribuiu de maneira significativa para a ocorrência desses tipos de lesões, 

especialmente acidentes que envolvem motocicletas nas áreas urbanas, bem como as quedas 

de alturas. Sua etiologia está fundamentada no trauma direto de alta energia, acometendo, por 

vezes, múltiplas lesões em diversos órgãos como cabeça, tórax, abdome e membros, cujo 

manejo pode postergar o tratamento das fraturas (SBOT, 2011).  

Na ocorrência de fratura óssea, a imobilização adequada propicia a redução do 

potencial de novas lesões e da dor, visto que a movimentação das extremidades pontiagudas 

do osso fraturado pode lesionar vasos sanguíneos e tecidos moles adjacentes, incrementando a 

hemorragia, lesão muscular e dos nervos (PHTLS, 2017).  

Castro e colaboradores (2013) realizaram um estudo de análise de prontuários de 

pacientes atendidos na enfermaria de traumato-ortopedia em um hospital público na cidade de 

Salvador-BA no ano de 2008. Neste estudo foi observado que os indivíduos atendidos foram 

principalmente do sexo masculino, jovens, vítimas de traumas por acidentes, especialmente 

aqueles que envolveram motocicletas e atropelamentos. Observaram, também, que os 

principais traumas relacionados com a violência foram as perfurações por arma de fogo e por 

arma branca. Destacou-se, ainda, a fratura exposta do fêmur como principal lesão acometida 

pelos pacientes, sendo o fixador externo o tratamento mais utilizado, bem como a infecção da 

ferida a complicação intra-hospitalar mais ocorrida (CASTRO et al., 2013). 

Outro estudo prospectivo realizado por PARREIRA (2017) observou a relação entre o 

mecanismo de trauma e lesões diagnosticadas em vítimas de trauma fechado. Os pacientes do 

estudo foram avaliados e classificados através da análise das informações contidas nos 
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registros dos pacientes admitidos na sala de emergência entre os anos de 2008 a 2010, no 

Serviço de Emergência da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo (ISCMSP). 

Neste estudo, o mecanismo do trauma foi descrito em 3639 casos, os quais foram separados 

em seis grupos, com os seguintes resultados: Grupo MOTO 25,4%: motociclistas vítimas de 

acidentes de tráfego; Grupo ATRO 23,5%: pedestres vítimas de atropelamento; Grupo QMN 

17,7%: vítimas de queda do mesmo nível; Grupo QUED 12,5%: vítimas de quedas de altura; 

Grupo AGRE 11,7%: vítimas de agressão física com instrumentos contundentes; Grupo 

AUTO 9,3%: ocupantes de veículo de quadro rodas envolvidos em acidente de tráfego.  

 

2.2.2. Classificação das fraturas ósseas 

Ao longo do tempo, numerosos sistemas de classificação de fraturas têm sido 

propostos com objetivo de escalonar a gravidade da lesão de uma fratura, o tratamento 

adequado, bem como o prognóstico do paciente em ortopedia, mas apenas um pequeno 

número deles são amplamente aceitos na prática. Dentre os sistemas de classificação criados, 

ressalta-se a escala de Gustilo e Anderson que leva em consideração a energia do trauma, o 

grau de lesão das partes moles e o grau de contaminação da ferida (GUSTILO; ANDERSON, 

1975; GIGLIO, 2015). 

Outra classificação foi desenvolvida pelo grupo Arbeitsgemeinschaft für 

Osteosynthesefragen ou AO, observada a importância para avaliação das lesões de partes 

moles, fator que impacta diretamente no prognóstico (PORTEOUS & BAEUERLE, 2010; 

GIGLIO, 2015).  

Em geral, as fraturas podem ser classificadas de acordo com sua exteriorização e/ou 

com o tipo de lesão no osso afetado. Nas fraturas fechadas o osso é quebrado, porém, não há 

perda da integridade da pele e, portanto, não há presença de ferimentos externos ocasionados 

pela perfuração das extremidades ósseas. Os sinais de uma fratura fechada incluem dor, 

deformidade e sensibilidade local, presença de hematomas, edema e crepitação. Nas fraturas 

expostas a integridade da pele é interrompida, seja pelo rompimento ocasionado por uma 

extremidade óssea pontiaguda interna, seja pela laceração da pele e dos músculos até o sítio 

da fratura, secundário aos traumas (IFSUL, 2016; PHTLS, 2017). 

Quanto ao tipo de lesão, os principais tipos de fraturas observados são: a) por avulsão: 

quando o tendão é separado do osso devido uma forte contração muscular; b) fratura 

cominutiva: quando o trauma dá origem a vários fragmentos ósseos; c) fratura por compressão 

ou esmagamento: quando a estrutura óssea sofre esmagamento ou afundamento, a exemplo do 

trauma nas vértebras; d) fratura com luxação: na qual a articulação se torna luxada ou 
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desgastada e um dos ossos apresenta uma fratura; e) fratura patológica: ocasionada pela 

presença de doença de base que enfraquece a estrutura óssea (osteoporose, tumor), com 

posterior ruptura; f) fratura em galho verde: com maior incidência especialmente nas crianças, 

se caracteriza pela ruptura da área cortical, no lado convexo, e angulação da cortical, no lado 

côncavo, geralmente dolorosa e estável; g) fratura incompleta: também com maior frequência 

entre crianças devido maior elasticidade óssea, em que há fratura parcial de um lado ósseo, 

mas sem ruptura completa; h) fratura com separação óssea: quando o osso é fraturado e um 

fragmento se afasta dele; i) fratura longitudinal: ocorre ao longo do eixo do osso; j) fratura em 

espiral: é uma fratura em que um pedaço de osso é girado; k) fratura por estresse: ocorre 

devido ao estresse repetido na estrutura óssea, mais comum entre os atletas; l) fratura 

oblíqua: a fratura cresce na diagonal e vai quebrando o osso; m) fratura transversa: o osso se 

fratura transversalmente em relação ao eixo; n) fratura complexa: origina um ou mais 

fragmentos, na qual não há nenhum contato entre os fragmentos, mesmo após sua redução; o) 

fratura impactada: as superfícies ósseas opostas são deslocadas forçadamente para dentro uma 

da outra (SBOT, 2011; OLIVEIRA et al., 2015; PHTLS, 2016;). 

 

2.2.3. Fraturas ósseas expostas 

Nas fraturas expostas há exposição óssea evidente, o que torna o meio interno 

potencialmente contaminado, especialmente no caso dos membros. Essas lesões são 

consideradas emergências ortopédicas, cujo tratamento busca promover a consolidação óssea 

sem ocorrência de infecção. Por outro lado, em alguns casos a comunicação direta entre o 

tecido ósseo e o meio externo pode não estar evidente; para tanto, presume-se que há 

ocorrência de fratura exposta na presença de lesões de partes moles adjacentes ao foco da 

fratura (GIGLIO, 2015; SOP & SOP, 2017). 

Do ponto de vista histórico, o tratamento de fraturas expostas foi defendido por 

Hipócrates (bandagem oclusiva e retirada de secreções purulentas secundárias as lesões 

expostas). A técnica de lavagem simples e oclusão dos ferimentos expostos foram observadas 

ainda no século XVI pelo médico do exército francês Paré. Posteriormente, originou-se a 

técnica denominada desbridamento, preconizada pela limpeza e remoção de tecidos necróticos 

em ferimentos expostos. Ainda, durante a Segunda Guerra Mundial e as guerras do Vietnã e 

Coreia foram desenvolvidas técnicas de imobilização, curativos oclusivos, bem como 

utilização de Antibióticos de amplo espectro e desbridamento para tratamento de fraturas 

expostas (MULLER, 2003). Atualmente, o atendimento e cuidados a pessoas vítimas de 

politraumas, muitas vezes vítimas de fraturas expostas, está embasado nos princípios do 
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ATLS (Advanced trauma Life Suport) idealizado pelo Colégio Americado de Cirurgiões, 

cujos fundamentos permeiam o atendimento pré-hospitalar e hospitalar (PHTLS, 2016; SOP 

& SOP, 2017). 

O tratamento de fraturas expostas deve ser incluído como abordagem ao trauma 

preconizado pelo ATLS, cujos esforços iniciais devem ser voltados para garantir a 

sobrevivência da vítima, conforme sequência definida como ABCDE do trauma [A 

de airway (ou via aérea), B de breathing (ou respiração), C de circulation (ou circulação), D 

de disability ou (ou incapacidade) e E de exposure (ou exposição)], geralmente desenvolvido 

pelas equipes de Atendimento Pré-Hospitalar (PHTLS, 2016). Após atendimento inicial na 

cena do trauma, procede-se a proteção local da lesão, preferencialmente com gazes ou 

compressas estéreis, para isolamento do meio externo contaminado, bem como imobilização 

provisória. Posteriormente, o paciente deve então ser encaminhado para ambiente hospitalar 

que possua suporte de atendimento ortopédico/cirúrgico (PACOLLA, 2001; PHTLS, 2016; 

DRUMOND et al., 2009). 

Cirurgicamente, o tratamento da fratura deve ser realizado, prioritariamente, em bloco 

cirúrgico/ ambiente hospitalar. Inicialmente, o ferimento é coberto para que seja realizada a 

antissepsia do membro afetado, sendo posteriormente descoberto e irrigado com solução 

fisiológica abundante (em torno de 10 litros) para que sejam removidos sujidades e materiais 

contaminantes, bem como retirada de tecidos desvitalizados, procedimento denominado 

desbridamento. Após essa limpeza inicial, toda paramentação cirúrgica é trocada e dá-se 

seguimento ao procedimento após realizar nova antissepsia. São avaliados neste momento a 

musculatura local, os tendões e o acometimento vascular. O próximo passo é a estabilização e 

fixação da fratura, cujos objetivos são restaurar o alinhamento e comprimento do membro, 

restaurar a articulação envolvida, restabelecer a funcionalidade das partes moles (CROSS & 

SWIONTKOWSKI, 2008; DRUMOND et al, 2009;  SOP & SOP, 2017). 

 

 

2.2.4. Métodos de fixação das fraturas expostas 

Os diferentes métodos de fixação e estabilização de fraturas expostas visam obter fácil 

acesso à ferida cirúrgica, alinhamento e estabilização da área afetada, bem como a 

mobilização precoce do membro, o que torna a fixação através da imobilização gessada 

inadequada. De acordo com a literatura, tais métodos de fixação obedecem a dois princípios 

básicos, a saber: (i) Princípio da compressão, promove estabilidade absoluta, consolidação 

direta e não formação de calo ósseo, na qual podem ser utilizados materiais de órtese/prótese 
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como Parafuso de tração, Placa de Compressão ou Banda de tensão (Fios de Kirschner); (ii) 

Princípio do Tutor, o qual promove uma estabilidade relativa, consolidação indireta e 

formação do calo ósseo, lançando mão de próteses como hastes intramedulares, placas em 

ponte e fixadores externos. Devem ser adequadas para suportar as necessidades biomecânicas 

locais e podem ser obtidas conforme as várias técnicas e tipo de implante adequado (SBOT, 

2011). Sobretudo em fraturas expostas em ossos longos, destacam-se como principais 

métodos de tratamento o implante de fixadores externos e a fixação interna, podendo-se 

utilizar a Haste Intramedular e/ou a Placa em ponte (CROSS & SWIONTKOWSKI, 2008). 

A haste intramedular é bastante utilizada em fraturas de ossos longos, como fraturas 

diafisárias do fêmur e da tíbia. Existem várias opções de hastes, selecionadas conforme 

opções com bloqueio, fresagem e flexibilidade. Tal método promove uma estabilidade 

relativa, com formação do calo ósseo (CARDOZO et al., 2013). As placas em ponte também 

promovem estabilidade relativa, porém são implantadas de maneira extra medular, formando 

uma ponte de fixação da fratura em que as regiões proximal e distal da placa são fixadas 

através de parafusos. Por outro lado, os fixadores externos possibilitam diversas montagens, 

configurações, instalação rápida por via percutânea com menor dano aos tecidos moles, 

características que contribuem para o tratamento de fraturas em situações de emergência e 

urgência. Entretanto, por promoverem também maior índice de infecção ocasionado pelos 

trajetos dos pinos percutâneos e retardo na consolidação, são geralmente convertidas 

posteriormente pela fixação interna em até 15 dias do trauma, caso não haja infecção no 

trajeto do pino (SBOT, 2011; CARDOZO et al., 2013). 

 

2.3. CITOCINAS INFLAMATÓRIAS 

 As citocinas inflamatórias são polipeptídeos ou glicoproteínas extracelulares 

produzidas por células da imunidade inata e adaptativa, através da ativação de 

proteinoquinases ativadas por agentes mitógenos na presença de microrganismos ou outros 

antígenos. São responsáveis por enviarem diversos sinais estimulatórios, modulatórios ou até 

mesmo inibitórios para as diferentes células do sistema imunológico, estimulando o 

crescimento e diferenciação de diferentes tipos de linfócitos e a ativação de células efetoras 

que atuam na eliminação de antígenos (BARCHIEGA, 2011; VARELLA & FORTE, 2014). 

Diferentemente da ação clássica dos hormônios endócrinos, que usualmente atuam em 

órgãos distantes do órgão produtor, as citocinas podem atuar de maneira autócrina, parácrina e 

inclusive endócrina, ou seja, podem agir na própria célula que a sintetizou, em células 
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vizinhas, e também podem atuar de forma endócrina, agindo em células mais distantes 

(OLIVEIRA et al., 2011; BARCHIEGA, 2011; VARELLA & FORTE, 2014).  

Outra característica das citocinas é que elas podem atuar de maneira pleiotropica, ou 

seja, conseguem gerar efeitos múltiplos em diferentes células. Além disso, as citocinas podem 

ser redundantes, sinérgicas ou antagônicas, quando diferentes citocinas desempenham funções 

similares, atuam numa mesma resposta imunológica ou quando geram respostas opostas, 

respectivamente. Com frequência são sintetizadas em cascata, estimulando suas células-alvo a 

produzir mais citocinas (DINARELLO, 2000; OLIVEIRA et al., 2011, VARELLA & 

FORTE, 2014).   

Quando há a ocorrência de traumas ósseos por exemplo, no qual são geradas lesões 

tanto barreiras físicas como nas células do tecido ósseo,  é iniciada uma resposta pró-

inflamatória que induz a secreção substâncias que atraem e ativam células infamatórias como 

neutrófilos, linfócitos B e T, além de plaquetas, fatores de coagulação e fibroblastos, cuja 

indução e regulação de todo processo é mediado pelas citocinas.  Dessa forma, influenciam a 

diferenciação, a atividade, a proliferação e a sobrevida de células imunológicas, assim como 

regulam a produção e a atividade de outras citocinas, que podem acentuar ou atenuar uma 

resposta inflamatória, sendo mediadores importantes na condução da resposta inflamatória 

adequada aos locais de infecção e lesão, favorecendo a cicatrização apropriada da ferida 

(VARELLA & FORTE, 2014; WOJDASIEWICZ et al., 2014; GOŁĄBEK-DROPIEWSKA 

et al., 2018). 

O conjunto de citocinas que são produzidas em um microambiente, durante a resposta 

inflamatória, pode caracterizar o perfil inflamatório, existindo diversos perfis como o Th1, 

Th2, Th17, Th22 e Treg. Dentre as citocinas consideradas pró-inflamatórias estão as 

interleucinas IL-1, IL-2, IL-4. IL-6, IL-7, IL-13, IL-17 e o TNF (fator de necrose tumoral), 

enquanto que as interleucinas anti-inflamatórias são  IL-10 e o TGF-β (fator transformador de 

crescimento β) (LI et al., 2018; MONASTERIO et al., 2018). 

 Para que a reação inflamatória ocorre de maneira coordenada, as células produzem as 

citocinas que então ligam-se aos seus receptores específicos e ativam mensageiros 

intracelulares que regulam a transcrição gênica, no intuito de restabelecer a homeostase no 

organismo e delimitar a inflamação. No entanto, a ação exacerbada ou suprimida da resposta 

inflamatória poderá acarretar em danos ao organismo, como ocorre na produção exagerada de 

citocinas pró-inflamatórias a partir da lesão, podendo se manifestar sistemicamente, inclusive 

com instabilidade hemodinâmica ou distúrbios metabólicos (WOJDASIEWICZ et al., 2014; 

GOŁĄBEK-DROPIEWSKA et al., 2018). Vale ressaltar que a secreção de citocinas pró e 
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anti-inflamatórias muda em determinadas fases da reação inflamatória, modulando esse 

processo por ativação ou supressão de células inflamatórias (VARELLA & FORTE, 2014; 

GOŁĄBEK-DROPIEWSKA et al., 2018). 

 Materiais cirúrgicos quando implantados, seja para procedimentos cirúrgicos como 

para auxiliar no processo de recuperação,  em tecidos duros ou moles podem induzir o 

desenvolvimento de uma inflamação. Portanto, com a estimulação de células relacionadas ao 

processo de inflamação, há consequente produção de determinadas citocinas inflamatórias, 

como IL-1, IL-6, e TNF-α, relacionadas com a regulação da resposta imune e posteriormente 

a produção de citocinas anti-inflamatórias como IL-10 em processos como cicatrização de 

feridas (CALON et al., 2018). Desta maneira, dentre o grande grupo de citocinas 

inflamatórias, serão destacadas apenas aquelas de interesse para o estudo, a saber: TNF-α, 

Interferon gama (IFN-γ), IL-1β, IL-17 e IL-10. 

 

2.3.1. Fator de necrose tumoral-α (TNF-α) 

 O TNF-α é uma citocina pro-inflamatória que faz parte dos 19 tipos da superfamília 

dos fatores de necrose tumoral, produzida principalmente por macrófagos, monócitos e 

linfócitos-T. Está presente também nos neurônios e células da glia, atuando nas funções 

importantes tanto na hiperalgesia inflamatória quanto na neuropática. É estruturalmente 

relacionado à linfotoxina-α (LT-α, também chamada TNF-β), tendo os mesmos receptores, 

TNFR1 e TNFR2. O TNFR1 é expresso exclusivamente em neurônios e está associado a 

maioria dos efeitos biológicos do TNF-α, incluindo respostas inflamatórias e apoptose. Já o 

TNFR2 manifesta-se principalmente em macrófagos e monócitos no gânglio da raiz dorsal, 

estimulando a proliferação de linfócitos-T, fibroblastos e células matadoras naturais (NANES 

& PACIFICI, 2005; REIKERAS et al., 2014; GOŁĄBEK-DROPIEWSKA et al., 2018) 

 Após um trauma, procedimento cirúrgico ou na presença de infecções, ocorre o inicio 

do processo inflamatório com liberação de citocinas como TNF-α, IL-1 e IL-6, que são os 

primeiros mediadores da resposta inflamatória (LIN; WEN, 2013). Ainda que tenha um tempo 

de meia-vida curto, possui ação suficiente para provocar mudanças metabólicas e 

hemodinâmicas, como recrutamento celular para local de inflamação, vasodilatação e 

permeabilidade dos vasos, além de causar o aumento da temperatura corporal, causando febre, 

sendo crucial no início da inflamação (SEYNHAEVE; EGGERMONT; LM, 2008; ZHANG 

et al., 2009). 

Além disso, o TNF-α atua na ativação da coagulação, estimula a expressão de 

moléculas de adesão, PGE2, fator ativador de plaquetas, glicocorticoides e influencia a 
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apoptose celular (OLIVEIRA et al., 2011; WOJDASIEWICZ et al., 2014; GOŁĄBEK-

DROPIEWSKA et al., 2018).  

 

2.3.2. Interferon gama (IFN-γ) 

 Os interferons foram citocinas classificadas inicialmente como citocinas que atuam 

interferindo principalmente na replicação viral. A citocina IFN-γ pode atuar tanto na resposta 

imune inata quanto adquirida, sendo uma citocina crucial no perfil de resposta Th1 (CO et al., 

2011; PRAJEETH et al., 2018). 

  De fato, são induzidos na fase inicial da infecção viral e podem possuir função  

antiviral, antitumoral e imunorreguladora.  Existem três tipos de IFNs humanos: IFN tipo I, 

IFN tipo II e IFN tipo III (DUSSURGET; BIERNE; COSSART, 2014). Dentre os tipos de 

interferon, o IFN tipo II consiste de um único gene que é responsável pela expressão do INF- 

γ. Este gene consiste em um dímero de duas subunidades, cada uma das moléculas designadas 

IFNGR1 e IFNGR2, o qual se liga ao receptor IFNGR, também chamado de imuno-interferon 

devido sua principal atividade ser imunomoduladora (PRIYANKA et al., 2014). Está 

envolvido na regulação de respostas imunes e inflamatórias e possui, também, efeito 

antitumoral. Possuem diversas fontes de produção como linfócitos B, células natural killer 

(NK), linfócitos B e células apresentadoras de antígenos (LIMA, 2014; VARELLE & 

FORTE, 2014). 

  

2.3.3. Interleucina-1β (IL-1 β) 

A IL-1β é um dos mediadores centrais de reações inflamatórias e apresenta função 

sinergica ao TNF-α, sendo importante na resposta imunitária contra infecções e outros 

estímulos inflamatórios. Os monócitos e os macrófagos são a principal fonte de IL-1, 

produzindo principalmente a citocina IL-1ß (WANG et al., 2018). 

Células endoteliais, miócitos, fibroblastos, células de Langerhans e linfócitos B e T 

também podem produzir IL-1, que vai agir em conjunto com o TNF-durante a resposta 

inflamatória. Se produzida em baixa concentração, a IL-1β atua nas células endoteliais, 

aumentando a expressão de moléculas de adesão endotelial. Porém, caso seja produzida em 

maiores quantidades, exercerá efeitos endócrinos, induzindo febre e síntese de proteínas de 

fase aguda pelo fígado (BACHIEGA, 2011; VARELLE & FORTE, 2014). 

Sistemicamente, a IL-1β produz inflamação pela ativação da ciclooxigenase-2 (COX-

2), com a formação de PGE2 no hipotálamo anterior, causando febre, além de produzir 

substancia-P (SP) e oxido nítrico. Sugere-se que essa citocina tenha importante função no 
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desenvolvimento e na manutenção da dor pós-operatória, embora possua tempo de meia-vida 

plasmática de apenas 6 minutos. Ainda, influencia no aumento da atividade de osteoclastos e 

adipócitos, sendo grande responsável pelo emagrecimento e tendência a fraturas de pacientes 

com processos infecciosos crônicos (VARELLE & FORTE, 2014). 

 

 

 

2.3.4. Interleucina-10 (IL-10) 

 A IL-10 é um polipeptídeo não glicosado, estruturalmente relacionada aos interferons, 

produzida principalmente por linfócitos do perfil Treg, como também por outras células 

polimorfonucleares, como monócitos e linfócitos B (ANDERSON et al., 2018; SAKKAS et 

al., 2018). Esta citocina considerada como uma citocina anti-inflamatória, com papel principal 

na regulação da síntese de outras citocinas pró-inflamatórias, tais como citocinas produzidas 

pelo perfil de reposta Th1 (WONG et al., 2018). 

A IL-10 possui a característica de  estímular a produção endógena de outras citocinas 

anti-inflamatórias, tais como o TGF-β, participando como um co-estimuladora para a 

proliferação de mastócitos, do crescimento dos timócitos imaturos, agindo como fator de 

diferenciação para as células T citotóxicas, sendo esta ação de menor intensidade (TAYLOR 

et al., 2006 ;BACHIEGA, 2011; WOJDASIEWICZ et al., 2014).  

.  Embora seja reconhecida pela capacidade de produzir o efeito protetor pelo fato de 

propiciar a prevenção de uma resposta inflamatória exagerada, sua expressão exacerbada tem 

sido relacionada com predisposição a complicações infecciosas após traumas, queimaduras 

e/ou imunossupressão pós-operatória (TSURUMI et al., 2016). Os efeitos supressivos sobre 

as células do perfil Th1 desempenhados por essa citocina podem ser clinicamente úteis para 

prevenir a rejeição de transplantes, além da possibilidade de sua utilização no tratamento de 

doenças autoimunes mediadas por células-T, como esclerose múltipla e o diabetes mellitus 

tipo I (OLIVEIRA et al., 2011; VARELLE & FORTE, 2014).  

 

2.3.5. Interleucina-17 (IL-17) 

 A família das interleucinas-17 (IL-17) é um grupo de citocinas com efeito pró-

inflamatório, constituída por seis membros (IL-17A-F) que podem interagir através de cinco 

tipos de receptores (IL-17RA-E) (WOJDASIEWICZ et al., 2014). Consideradas como 

potentes indutoras da inflamação, induzindo à infiltração celular e produção de outras 

citocinas pró-inflamatórias, principalmente produzidas pelos linfócitos Th17 (LTh17), sendo 
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relatada por vários autores que defendem seu papel na proteção do organismo mediante 

infecção por bactérias e fungos, devido à capacidade de recrutar neutrófilos para as áreas de 

infecção (IL-17A), evidenciando um papel patológico em vários modelos de doenças 

autoimunes, como a encefalite autoimune e artrite (NORMANTON & MARTI, 2013). 

 A síntese desregulada de IL-17 está associada a doenças autoimunes, como psoríase, 

lúpus, esclerose múltipla e doença intestinal inflamatória. A citocina IL-17 pode atuar em 

alguns casos, tais como artrite reumatoide, como indutor da atividade de osteoclastos e da 

reabsorção óssea consequentemente (JUNIOR et al., 2010; WOJDASIEWICZ et al, 2014). 

 

2.4. Laserterapia 

Além das alternativas terapêuticas convencionais relacionadas ao tratamento de 

fraturas ósseas, outros métodos de tratamento e ferramentas adequadas tem sido 

desenvolvidos. Como uma modalidade recente de reabilitação, a terapia que utiliza Laser de 

Baixa Intensidade denominada Laserterapia de Baixa Intensidade (LTBI) tem sido sugerida 

para aplicação clínica. De maneira geral, a LTBI está envolvida na otimização dos processos 

de reparação de tecidos com lesões, redução da inflamação e da dor (CHANG et al., 2014). 

O Laser é um acrônimo da expressão Light Amplification by Stimulated Emission of 

Radiation, ou seja, Luz Amplificada por Emissão Estimulada de Radiação. Este aparato foi 

desenvolvido em 1960 por Theodor Maiman e desde então é utilizado para diversos fins na 

vida  humana, incluindo a medicina, a fisioterapia e a odontologia. Suas propriedades básicas 

incluem Monocromaticidade (emissão de uma onda eletromagnética com um único 

comprimento de onda, sendo gerada uma cor específica para cada tipo de Laser), Coerência 

(ondas que apresentam sincronia), Colimação (são ondas emitidas em uma única direção 

paralelas entre si) e Polarização (ondas polarizadas) (CHAVANTES, 2009). 

Os laseres podem ser dividos em três grupos básicos: Laser de Alta Potência (LAP) ou 

Laser cirúrgico, Laser de Média Potencia (LMP) e Laser de Baixa Potência (LBP) ou Laser 

terapêutico, os quais podem ser aplicados nas mais diversas situações clínicas.  As principais 

características do LAP são destruição dos tecidos (portanto, aplicado principalmente em 

cirurgias), coagulação com promoção da hemostasia, corte de tecidos vivos com precisão, 

destruição de tumores, dentre outras aplicações. Já os Lasers de média potência são utilizados 

essencialmente em oncologia, destacando o seu papel na denominada Terapia Fotodinâmica 

ou Photodynamic Therapy (PDT). Por último, os Lasers de baixa potência, entre todos os 

grupos de radiação de energia, apresenta grandes possibilidades de aplicações no campo da 
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saúde. Embora existam muitas pesquisas desenvolvidas, o mecanismo exato de ação da 

radiação do LBP no corpo humano ainda é desconhecido, mesmo que novas aplicações 

terapêuticas estejam sendo descobertas e inseridas para a prática clínica (ROLA et al., 2014).  

Atualmente a LTBI tem se destacado como método terapêutico clinicamente aplicado 

a um largo espectro de desordens. Para tanto, são Lasers cuja potência é menor que 1 Watt, 

não devem elevar a temperatura mais que 1ºC durante aplicação e, portanto, não dependem de 

calor para atuação, bem como não causam destruição do tecido irradiado. Os comprimentos 

de onda utilizados neste tipo de terapia variam entre 500 nm até 1.100 nm. Quando aplicados 

em tecidos vivos para fins terapêuticos, possuem como principal característica a modulação 

dos processos biológicos dos tecidos-alvo, processo denominado Fotobiomodulação e/ou 

Fotobioestimulação (CHAVANTES et al., 2009). Recentemente, uma quantidade 

considerável de pesquisas tem sido conduzida para elucidar o mecanismo terapêutico da 

LTBI, assim como para revelar algumas novas aplicações clínicas.  

Do ponto de vista molecular, a irradiação da luz de Laser interage com componentes 

moleculares específicos do tecido biológico, ocasionando normalização das funções celulares 

(efeito biomodulatório), no qual os efeitos vão contribuir para melhoria da inflamação, reparo, 

cicatrização e analgesia (BORGES et al., 2018; DE SOUSA et al., 2018).  

Entretanto, tal efeito só pode ser alcançado quando os organismos-alvo estão em 

desequilíbrio, ou seja, quando as células ou tecidos estão debilitadas (CHAVANTES et al., 

2009). Tal interação está baseada na excitação de cromóforos endógenos, resultando em uma 

otimização da cadeira respiratória nas mitocôndrias, resultante da interação do fóton no 

citocromo c oxidase. Tal otimização culmina com o aumento da produção de espécies reativas 

de oxigênio, no incremento do nível de síntese de adenosina Trifosfato (ATP) e no aumento 

do potencial de membrana mitocondrial (CHAVANTES et al., 2009).  

Ainda, pesquisas demonstram que como manifestação destes processos há a alteração 

dos parâmetros da homeostase celular, bem como uma melhoria das vias de transmissão de 

sinais intracelulares, principalmente aqueles cuja atividade está associada com os receptores 

de tirosina-quinase (TPKR). No entanto, recentemente, tem sido observado que a LBTI 

também pode ativar o fator nuclear kappa B (NF-kB) através das espécies reativas de 

oxigênio. Este é um fator de transcrição que regula a expressão de vários genes, o que pode 

levar a um aumento da proliferação celular (ROLA et al., 2014). 

É importante ressaltar que a LTBI também tem sido empregada no reparo e 

cicatrização do tecido ósseo. No entanto, os mecanismos exatos e os efeitos sobre a 

regeneração óssea ainda permanecem obscuras, visto que ainda não existem protocolos bem 
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estabelecidos pra o tratamento de fraturas ósseas. Vários estudos estão sendo desenvolvidos 

para determinar o efeito da LTBI em lesões ósseas, incluindo pesquisas que avaliam o efeito 

da LBTI no reparo do tecido ósseo em modelo experimental animal com ratos e coelhos 

(MARQUES et al., 2015; MOSTAFAVINIA et al., 2015; TIM et al., 2016;JONASSON et al., 

2017). Pesquisas cujos experimentos baseiam-se na aplicação do LBP em culturas celulares da 

linhagem ou semelhantes aos osteoblastos (MANZANO-MORENO et al., 2015; TSUKA et 

al,, 2018) e, também, estudos clínicos com aplicação da luz de Laser em fraturas ósseas 

humanas (CHAUAN & SARIN, 2006; CHANG et al., 2014; NESIOONPOUR et al., 2014).  

Foi observado in vitro que a LTBI afeta o crescimento e diferenciação em células 

semelhantes aos osteoblastos (MG-63). Também, esse tipo de tratamento aumenta a 

capacidade proliferativa dos osteoblastos de uma forma dependente da dose, promove a sua 

diferenciação e maturação através do aumento da síntese da Fosfatase Alcalina (ALP), 

reduzindo a expressão de antígenos CD54, CD86, e HLA-DR, os quais tem sido relacionados 

com a diferenciação e maturação desse tipo celular (MEDINA-HUERTAS et al., 2014).  

O tratamento com a LTBI também está relacionado à promoção da expressão de genes 

marcadores da diferenciação da Proteína Morfogenética Óssea-2 (BMP-2) e da Osteocalcina 

(OSC). Em relação ao efeito biostimulatório sobre o osteoblasto, a laserterapia está 

relacionada ao aumento da síntese de fatores de crescimento, dentre os quais estão o Fator de 

Crescimento de Fibroblastos básico (bFGF), o Fator de Crescimento semelhante a insulina-I 

(IGF-I), e seu receptor (IGFBP3), além do possível efeito bioestimulardor sobre o Fator de 

Crescimento Transformador-B1 (TGF-b1), sendo este o fator de crescimento que desempenha 

o papel mais importante na regulação e estimulação da diferenciação osteoprogenitora durante 

reparo de fratura óssea (MORENO-MANZANO et al., 2015). 

 Na literatura podemos encontrar alguns estudos que sugerem a laserterapia como 

tratamento útil na cicatrização óssea em modelos animais. SHAKOURI et al. (2010) 

utilizaram um laser de Arseneto de gálio-alumínio (Ga-As-Al), com a dose de 4 J/cm², 

comprimento de onda de 780nm (tratamento por um período de 4 semanas, aplicação de 5 

minutos por dia)  avaliaram o efeito da laserterapia sobre a consolidação da fratura em 

coelhos submetidos a osteotomias abertas da tíbia estabilizadas com fixadores externos. Os 

animais foram divididos em grupo tratado com laser e grupo controle, sendo avaliado por 

Tomografia Computadorizada o desenvolvimento do calo e a densidade mineral óssea. Os 

resultados demonstraram que a taxa de aumento da densidade mineral óssea foi maior no 

grupo tratado com laser do que no grupo controle, demonstrando que o uso do laser poderia 
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aumentar o desenvolvimento de calos na fase inicial do processo de cicatrização, sendo uma 

terapia recomendada como um tratamento adjuvante em fraturas em humanos. 

 Ainda, existem pesquisas que aplicaram a LBTI em fraturas ósseas humanas. CHANG 

et al. (2014) analisaram os resultados terapêuticos de aplicação da laserterapia em fraturas 

ósseas fechadas de punho e mão. Foram recrutados cinquenta pacientes que não tinham 

recebido tratamento cirúrgico, os quais foram divididos aleatoriamente em grupo tratado com 

Laser e grupo controle (tratamento placebo). Utilizaram um aparelho com laser que 

apresentava comprimento de onda de 830 nm (potência média de 60 mW, 8W de pico de 

potência, 10 Hz, aplicação por 600 segundos e dose de 9,7 J/cm² por local da fratura), 

administrado cinco vezes por semana durante 2 semanas. Foram avaliados a dor, incapacidade 

funcional, força de preensão e os parâmetros radiográficos dos participantes. Após o 

tratamento e no seguimento, o grupo tratado com laser exibiu melhoras significativas em 

todos os parâmetros. O estudo concluiu que a LTBI pode aliviar a dor e melhorar o processo 

de cicatrização das fraturas. 

 

3. JUSTIFICATIVA 

A pesquisa foi desenvolvida com o intuito de acrescentar, de maneira prática, novos 

métodos terapêuticos que contribuam para o tratamento de fraturas ósseas. Dado o contexto 

atual da grande demanda de procedimentos cirúrgicos ortopédicos relacionados aos traumas, 

sobretudo em pacientes economicamente ativos, espera-se que a tecnologia apresentada 

contribua de forma eficaz para a recuperação das funcionalidades fisiológicas dos indivíduos 

em estudo. 

No Brasil os traumas ósseos impactam diretamente os serviços de saúde pública, 

destacando-se aqueles secundários a acidentes automobilísticos. São responsáveis por um 

grande número de ocupações dos leitos hospitalares e por procedimentos cirúrgicos que 

utilizam comumente implantação de materiais de órtese ou prótese, os quais acarretam 

investimento financeiro elevado, seja na fase aguda dos tratamentos, seja no 

seguimento/acompanhamento posterior dos pacientes envolvidos. Ainda, os indivíduos que 

sofrem tais lesões são comumente afastados das suas atividades laborais e dos vínculos 

sociais, fator que compromete principalmente a dinâmica e a economia familiar, ainda que 

temporariamente.  

Com o desenvolvimento desse estudo, será possível determinar parâmetros, utilizados 

na laserterapia, para a otimização no processo de regeneração óssea, além da analgesia no 
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local de lesão, bem como observar as modulações fisiológicas na resposta inflamatória 

induzidas pelo tratamento, assim expandindo os conhecimentos nesta área de estudo. A partir 

da determinação do melhor protocolo para recuperação dos indivíduos, esta técnica, que é 

considerada de baixo custo e não-invasiva, poderá ser posteriormente aplicada no ambiente 

clinico, o que irá causar  grande impacto positivo no sistema de saúde. 

 

4. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo geral  

- Avaliar a efetividade da LTBI com laser GaAlAs (Arseneto de Galio-Aluminio) de 780nm 

como coadjuvante do tratamento cirúrgico na regeneração de fraturas ósseas. 

4.1. Objetivos específicos 

- Caracterizar o perfil dos pacientes do estudo; 

- Avaliar o efeito analgésico do protocolo de LTBI aplicada no período pós-operatório com 

laser GaAlAs de 780nm, em pacientes que sofreram fraturas ósseas; 

- Avaliar a influência do protocolo de LTBI com laser GaAlAs de 780nm sobre o uso de 

medicamentos analgésicos e anti-inflamatórios prescritos, comparado ao grupo controle; 

- Avaliar as alterações dos níveis séricos de citocinas inflamatórias (TNF-α, interferon gama, 

IL-1-β, IL-10 e IL-17), antes e após administração do protocolo de LTBI com laser GaAlAs 

de 780nm, comparado ao grupo controle; 

- Comparar as alterações na densidade óssea entre os grupos de pacientes tratados com LTBI 

com o grupo controle. 

 

5. METODOLOGIA 

5.1. Aspectos éticos 

O projeto de pesquisa foi encaminhado para apreciação do Núcleo de Educação 

Permanente (NEP) do Hospital Geral de Vitória da Conquista (HGVC), com a devida 

aprovação (anexo I). Posteriormente, o projeto foi então submetido à Plataforma Brasil e 

encaminhado para apreciação ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) com seres humanos do 
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IMS/CAT, respeitando-se todos os preceitos éticos discriminados na resolução nº 466/2012 

do Conselho Nacional de Saúde, cujo parecer técnico de aprovação está registrado sob o 

número CAAE 64804217.2.0000.5556 (anexo II), tendo como base todos os referenciais da 

bioética tais como autonomia, não maleficência, beneficência, justiça e equidade, dentre 

outros. Ressalta-se que foram adotados todos os procedimentos necessários para resguardar a 

identidade dos sujeitos em todas as fases da pesquisa. 

Todos os participantes e/ou responsáveis foram primeiramente convidados pelos 

pesquisadores para participar do estudo enquanto encontravam-se internados no HGVC ou, 

em alguns casos, foram convidados pelos profissionais de saúde que prestavam assistência 

inter-hospitalar, os quais receberam as devidas informações gerais, demonstrando interesse ou 

não da sua participação. Os pacientes interessados em fazer parte do estudo foram, em 

seguida, encaminhados para receber todas as informações e esclarecimentos sobre a 

participação na pesquisa. Confirmada a participação e com a devida explicação, os pacientes 

e/ou responsáveis assinaram duas vias do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido-TCLE 

(apêndice I), sendo uma via entregue ao paciente e outra mantida sob arquivo pelos 

pesquisadores. Ressalta-se que aqueles que optaram pela não coleta do material biológico 

(amostra sanguínea) não foram excluídos do estudo, conforme cláusula explícita no TCLE. 

 

5.2. Local do estudo e seleção dos pacientes 

Para a realização do experimento os pacientes foram distribuídos entre os grupos 

experimentais. A amostra foi consecutiva, do tipo não probabilístico e por conveniência.  

Assim, para a participação no estudo inicialmente 27 pacientes foram selecionados 

para participação do estudo; desses, foram admitidos 21 pacientes assistidos pelo HGVC que 

apresentaram o diagnóstico médico de fratura óssea dos membros superiores e/ou dos 

membros inferiores (excetuando-se fraturas em fêmur proximal e/ou medial), submetidos ao 

tratamento cirúrgico convencional.  

Cada paciente admitido recebeu um número de codificação/identificação de ordem 

crescente e de acordo seu momento da admissão (primeiro paciente: código 001, último 

paciente: código 021). Dos 21 pacientes admitidos pelo estudo, apenas um desistiu durante o 

tratamento, imediatamente antes da 5ª sessão de laserterapia (código 009), o qual foi 

posteriormente substituído por outro paciente cujo perfil se encaixou nos padrões do estudo. 

Ainda, imediatamente antes da primeira sessão de laserterapia, outros seis pacientes 

selecionados para tratamento proposto desistiram da participação do estudo, portanto, não 
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foram admitidos. Assim, o número amostral final da pesquisa foi composto por 20 pacientes, 

alocados em um dos grupos experimentais independentes, conforme descrito a seguir.  

Foi utilizado como critério de inclusão à pesquisa: 1) pacientes do sexo masculino 

com idade igual ou superior a 18 anos; 2) diagnóstico médico de fratura óssea nos membros 

superiores e/ou membros inferiores, tratadas cirurgicamente (excetuando-se fraturas em fêmur 

proximal e/ou medial); 3) Tratamento cirúrgico com implantação dos seguintes materiais de 

órtese: Haste Intramedular, Placa em Ponte, Fixador externo e/ou fios de Kirschner; 4) 

possibilidade de início da LTBI entre os períodos pós-operatório imediato até o 10º dia pós-

operatório, a contar da cirurgia definitiva; 5) pacientes residentes da zona urbana do 

município de Vitória da Conquista; 6) consentimento em participar da pesquisa através de 

assinatura do TCLE.  

Foram excluídos do estudo pacientes com qualquer uma das seguintes condições: 1) 

presença de comorbidades como: doença renal, hepática, hematológica, psicológica, imune, 

artrite reumatoide, osteoporose ou diabetes mellitus tipo 1 ou tipo 2; 2) presença de lesões 

malignas no sítio da fratura; 3) vítimas de politraumatismo com grande comprometimento de 

mobilidade; 4) traumatismo crânio encefálico (TCE) grave recente; 5) internado em ambiente 

de UTI no momento da admissão ao estudo; 6) em uso de ventilação mecânica (VM) ou 

ventilação não invasiva (VNI) no momento da admissão ao estudo; 7) uso de 

imunossupressores ou agentes citotóxicos; 8) infecção pelo vírus do HIV ou portadores de 

AIDS; 9) em uso de imobilização gessada; 10) residentes da zona rural de Vitória da 

Conquista ou de outros municípios; 11) residentes da zona urbana de Vitória da Conquista,  

com possibilidade de mudança de cidade durante o período do tratamento; 12) pacientes aptos 

para admissão no estudo, porém com permanência prolongada na unidade hospitalar ou sem 

previsão de alta hospitalar após tratamento cirúrgico definitivo; 13) pacientes com infecção no 

sítio cirúrgico por microorganismos multirresistentes à terapia antimicrobiana (isolamento por 

contato) ou com necessidade de oxigenoterapia hiperbárica. 

Os pacientes selecionados a participarem do estudo foram devidamente esclarecidos 

sobre os objetivos da pesquisa e a metodologia que foi empregada, conforme resolução CNS 

466/2012. 

 

5.3. Grupos experimentais 

Os indivíduos que atenderam aos critérios de inclusão foram alocados por 

conveniência, nos seguintes grupos de tratamento: 
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- Controle (n = 10): pacientes que receberam tratamento placebo; foram avaliados a 

cicatrização óssea + mudança do padrão da dor ao longo do acompanhamento + uso de 

medicamentos analgésicos/ anti-inflamatórios durante o acompanhamento + dosagem de 

citocinas inflamatórias.  

- LTBI (n = 10): pacientes que receberam LTBI (descrito a seguir); foram avaliados a 

cicatrização óssea + mudança do padrão da dor ao longo do tratamento + uso de 

medicamentos analgésicos durante o tratamento + dosagem de citocinas inflamatórias. 

5.4. Laserterapia como coadjuvante ao processo de regeneração óssea 

 Para a aplicação da laserterapia no grupo LTBI de pacientes, utilizou-se o 

equipamento Twin Flex Evolution (MMoptics, São Carlos, São Paulo, Brasil) calibrado 

semanas antes do início da pesquisa, (figura 1). Os parâmetros da luz utilizada no grupo 

supracitado foram: comprimento de onda (λ) de 780 nm, diâmetro do feixe de 0,04 cm2, 

potência de 40 mW, tempo de irradiação de 10 segundos por ponto, onde cada ponto foi 

equivalente a aproximadamente 1 cm, energia de 0,4 J, fluência de 10 J/cm2 e irradiância de 

1W/cm2. 
 

 

Figura 1: Equipamento de laserterapia utilizado no estudo. 

 

O tratamento com LTBI foi realizado duas vezes por semana durante 60 dias, 

totalizando 16 sessões por paciente. Utilizou-se a técnica de aplicação com a ponta do 

equipamento em contato com a pele no local mais próximo da(s) fratura(s), conforme 

visualização prévia pelo exame radiográfico. As aplicações foram de maneira pontual e 

contínua com os pontos de aplicação se distanciando, aproximadamente, um (01) centímetro 

entre si, até que toda a fratura selecionada fosse irradiada (figura 2). Assim, fraturas maiores 

necessitaram de mais pontos de aplicação até que toda a sua extensão fosse tratada. Os 
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pacientes e o pesquisador que aplicava o laser terapêutico utilizaram óculos de proteção, 

conforme preconizado pelas regras de segurança em laserterapia (figura 2).  

Os indivíduos do grupo controle receberam o tratamento placebo para laserterapia. 

Para tanto, foi utilizado o mesmo aparelho de laserterapia aplicado para o grupo tratamento, 

porém, sem a emissão da luz infravermelha. A não emissão da luz infravermelha para os 

indivíduos desse grupo foi garantida pela obstrução da passagem da luz infravermelha com 

adesivo da cor preta posicionado na ponta da peça de mão. Além disso, embora o aparelho de 

laserterapia estivesse ligado por sua chave de segurança, a não emissão da luz infravermelha 

também foi garantida pelo não acionamento do disparo do laser na ponteira de aplicação do 

aparelho. Vale ressaltar que todos os indivíduos do grupo controle não tiveram conhecimento 

que não receberam o tratamento com laserterapia ou o tratamento placebo, bem como os 

pacientes do grupo que receberam o tratamento com o laser não tiveram conhecimento sobre a 

existência de um grupo com tratamento placebo. 

A aplicação da LTBI foi feita, preferencialmente, após o banho do paciente e da 

realização dos curativos das feridas cirúrgicas e não cirúrgicas pelo profissional ou cuidador 

responsável. Para prevenção contra infecções cruzadas, o equipamento sempre foi desinfetado 

com álcool 70% antes e após cada aplicação, sendo sua ponteira recoberta por filme plástico 

de PVC que também sempre foi desinfetada com álcool 70% antes do contato com a pele 

humana, além desse filme de PVC ter sido substituído a cada tratamento aplicado (figura 2). 

 

.   

A B 
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Figura 2: A - Ponteira do equipamento de laserterapia: proteção com filme plástico de PVC 
seguida de desinfecção com álcool 70% antes do contato com a pele humana. B - Técnica de 
aplicação do laser (contato e pontual). C - Laserterapia com uso de óculos de proteção. 

 

5.5. Avaliação do efeito analgésico  

A avaliação do efeito analgésico da LTBI foi realizada através da aplicação da Escala 

Visual Analógica – EVA (anexo III) para dor e do Questionário de dor McGill ou McGill 

Pain Questionary - MPQ  (anexo IV). A escala EVA foi aplicada imediatamente antes de cada 

sessão em todos os pacientes do estudo, obtendo um valor entre zero e dez, relacionado à dor 

do momento. A EVA consiste em um auxiliar na aferição da intensidade da dor sendo um 

instrumento importante para analisar a evolução do paciente tanto durante o tratamento 

quanto a cada atendimento, de maneira mais fidedigna. Também é útil para analisar a eficácia 

do tratamento, de acordo com o grau de melhora ou piora da dor. 

Além da escala EVA, todos os pacientes do estudo foram submetidos a avaliação de 

dor pela aplicação do questionário MPQ. O questionário avalia as qualidades sensoriais, 

afetivas, temporais e miscelânea da dor. Desenvolvido em 1975 por Melzack, na Universidade 

McGill (Montreal, Canadá), tem por objetivo fornecer medidas qualitativas de dor que 

possam ser analisadas estatisticamente (SANTOS et al, 2006). Possui grande referência 

mundial e utilidade na prática clínica. Ainda, apresenta em seu escopo uma avaliação da 

distribuição espacial e da intensidade da dor (Pimenta et al, 1996). Da mesma maneira que a 

C 
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escala EVA, o MPQ foi aplicado imediatamente antes dos pacientes iniciarem os tratamentos 

propostos. 

Durante todo período de acompanhamento do paciente em sua residência, foram 

anotados os medicamentos anti-inflamatórios e analgésicos utilizados, tanto os medicamentos 

prescritos pelo médico assistente quanto aqueles utilizados pela automedicação, no intuito de 

avaliar a possível diminuição do uso desses fármacos perante LTBI, sendo resguardados o 

anonimato e sigilo das informações obtidas, conforme resolução CNS 466/12. 

 

5.6. Avaliação da regeneração das fraturas ósseas 

O progresso da regeneração das fraturas foi avaliado por meio da análise dos exames 

radiográficos digitais dos indivíduos, solicitados pelo médico ortopedista responsável pelo 

paciente durante sua estadia na unidade hospitalar e, posteriormente, pelo médico ortopedista 

vinculado ao HGVC e vinculado ao projeto de pesquisa. Para garantir a unanimidade das 

imagens ragiológicas, todos os exames de radiografia foram realizados no mesmo serviço de 

bioimagem do HGVC, conforme data adequada, em quatro momentos distintos, sendo eles: 1) 

radiografia inicial pré-operatório; 2) radiografia de pós-operatório imediato; 3) radiografia de 

seguimento, no 30º dia de tratamento com LTBI; 4) radiografia final, no 60º dia após início da 

LTBI (figuras 3 e 4). O aparelho radiográfico fixo utilizado foi Philips® Compacto Plus 

600L, com os seguintes parâmetros: distância confocal de 120cm, 70kV (quilovolt) e 7.1 mAs 

(miliampère/segundo). 

Para assegurar a realização das ragiografias dos pacientes do estudo, os pesquisadores 

pactuaram com o serviço de bioimagem do HGVC, a Rede Brasileira de Diagnóstico – RBD 

(apêndice II) que, mediante carta de autorização da administração deste hospital 

disponibilizaram o serviço conforme apresentação dos seguintes documentos, por parte dos 

pacientes, no momento da realização: cópia da carta de autorização para a RBD, documento 

de identidade, guia de solicitação das radiografias assinada pelo médico ortopedista e 

contendo a região do corpo a ser radiografada, cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) e 

mídia virgem (CD) para gravação dos exames de imagem.  

Por serem disponibilizadas em arquivo digital no local de execução (RBD - HGVC), 

as radiografias foram captadas e transferidas para a unidade de arquivo digital dos 

pesquisadores no formato DICOM/ JPG. As imagens foram analisadas utilizando o recurso 

“Histograma de tons de cinza” do programa Image J (Research Services Branch, National 

Institute of Mental Health, Bethesda, Maryland, USA). Assim, aos valores dos pixels das 

imagens das linhas das fraturas foram atribuídos em uma escala de 0 (zero) a 255 (duzentos e 



40 
 

cinquenta e cinco), sendo que zero representa a cor preta (considerado como ausência total de 

mineralização), o valor 255 representa a cor branca (considerado como o valor máximo de 

mineralização), os valores intermediários representam os tons de cinza (considerados como 

diferentes etapas de deposição de minerais).   

Após análise de todas as imagens, foram descartados os valores obtidos pelo Image J 

referentes às imagens pré-operatórias. Tal fato se justificou após perceber que as radiografias 

feitas nesse momento apresentaram muitos artefatos que influenciaram no resultado obtido 

pelo programa, ou seja, as radiografias registraram artefatos metálicos presentes nas 

imobilizações flexíveis utilizadas pelo serviço de Atendimento pré-hospitalar (talas de 

imobilização, tecidos de roupas dos pacientes), bem como apresentavam espaços vagos entre 

as bordas das fraturas estudadas, com possível captação de áreas que não eram relacionadas 

ao tecido ósseo, durante seleção da área de interesse a ser analisada. Dessa forma, os valores 

obtidos para avaliação final pelo programa referem-se a três momentos distintos, para cada 

indivíduo do estudo: 1) radiografia do pós-operatório imediato; 2) radiografia de seguimento, 

no 30º dia de tratamento com LTBI; 3) radiografia final, no 60º dia após início da LTBI. 
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Figura 3: Radiografias do paciente código 019 – grupo Controle: A - radiografia do momento 

pré-operatório, B - radiografia do momento pós-operatório imediato, C - radiografia do 

momento 30 dias e D - radiografia do momento 60 dias. 
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Figura 4: Radiografias do paciente código 002 – grupo LTBI: A- radiografia do momento pré-
operatório, B - radiografia do momento pós-operatório imediato, C - radiografia do momento 
30 dias de LTBI e D - radiografia do momento 60 dias de LTBI. 

 

 

 

5.7. Dosagem das citocinas inflamatórias  

Para cada paciente admitido, foram dosadas as seguintes citocinas pelo método ELISA 

(Enzyme-Linked Immunosorbent Assay): TNF-α, IFN-γ, IL-1β, IL-10 e IL-17; comparadas em 

dois momentos do estudo: coleta 1 – no primeiro encontro com o paciente, imediatamente 

antes do início do tratamento com laser ou tratamento placebo; coleta 2 - aos 60 dias de 

tratamento (coleta final, para ambos os grupos). Ao final dos tratamentos executados, foram 

obtidas 39 amostras biológicas para dosagem das citocinas dos pacientes do estudo; destas, 38 

amostras foram analisadas pelo método ELISA, visto que um paciente desistiu do estudo 

durante o tratamento e apenas dois pacientes não aceitaram participar da coleta final (coleta 

2), conforme previsto no TCLE, embora tenham permanecido até o final da fase de aplicação 

da laserterapia ou tratamento placebo. 

Foram coletados 5 mL de sangue periférico de cada amostra por meio de tubos a 

vácuo com gel separador, sob técnica asséptica. O material biológico foi acondicionado em 

caixa para transporte de amostra biológica refrigerada sob temperatura +2 ºC a +8 ºC, 

transportado de maneira adequada até a centrifugação para separação das células e soro 

(sobrenadante), sendo o soro removido e armazenado em tubos eppendorf estéreis 

devidamente identificados com os seguintes dados de cada paciente: código de registro, letras 

iniciais dos nomes e sobrenomes, grupo pertencente (controle ou LTBI), código da amostra 

(a1=coleta 1 ou a2=coleta 2) e data da coleta. Após centrifugação, armazenamento nos tubos 
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eppendorf e identificação, todas as amostras foram congeladas à temperatura de -70 ºC, para 

posterior dosagem das citocinas (figura 5). Todas as amostras biológicas foram coletadas pelo 

pesquisador, profissional habilitado para coleta de amostras sanguíneas. 

A técnica foi desenvolvida em três dias de experimentação para cada citocina avaliada, 

com preparo de soluções e diluições, bem como atenção total no prospecto fornecido pelo 

desenvolvedor dos Kits utilizados para a pesquisa de interesse. Em uma placa de 96 (noventa 

e seis) poços adicionou-se 100μL do anticorpo de captura específico em cada poço utilizado, 

nas concentrações descritas pelo fabricante. Após um overnight de 18 horas, a placa foi então 

lavada, com uma solução tampão-fosfato (pH - 7); a placa foi bloqueada com solução 

específica contida no kit com o volume de 200μL e mantida em caixa escura por 2 horas. 

Após segunda lavagem, as amostras foram alocadas (100μL/poço), juntamente com a curva 

padrão, obtida via diluição seriada conforme descrito em manual do fabricante e a placa 

novamente armazenada em câmara escura por 24 horas. Ao terceiro dia, um anticorpo de 

detecção foi inserido em cada poço, a enzima e seu substrato foram alocadas posteriormente 

conforme especificações do fabricante do kit, a obtenção de cor foi então observada e a reação 

parada via adição de uma solução de H2SO4 0,1M seguindo imediatamente com a placa para 

leitura em aparelho espectrofotômetro para ELISA, com comprimento de onda para 

absorbância seguindo instruções do fabricante do kit para dosagens.    
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Figura 5: Armazenamento e congelamento das amostras biológicas para análise em ELISA. 

A- Ultrafreezer (-70 ºC); B- caixa de armazenamento das amostras (soro) com eppendorfs; C- 

amostras biológicas nos eppendorfs devidamente identificadas.  

 

5.8. Análises estatísticas 

As características clínicas dos pacientes dos grupos do estudo foram analisadas por 

meio de análise descritiva dos dados e expressos em porcentagem de eventos. Todos os 

demais dados obtidos tiveram a sua normalidade analisada por meio do teste de Shapiro-Wilk.  

Os dados relacionados ao efeito analgésico, obtidos pela aplicação das escalas EVA e 

MacGill, foram estatisticamente analisados pelos testes não paramétricos Wilcoxon e Mann-

Whitney com significância de 95% (p-valor<0,05). A avaliação do uso de medicamentos anti-

inflamatórios e/ou analgésicos também foi realizada por meio do teste não paramétrico Mann-

Whitney, com significância de 95%. (p-valor<0,05) A quantidade de pacientes que fizeram 

uso de medicação ao longo das sessões de tratamento foi verificada por meio da análise 

descritiva dos casos 

Os dados relativos à avaliação das imagens das fraturas ósseas foram transformados 

em dados proporcionais de variação nos valores dos pixels para cada indivíduo da amostra. A 

comparação entre o grau de regeneração óssea nos intervalos de 0, 30 e 60 dias do grupo 
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Controle foi realizada através do teste pareado não paramétrico de Wilcoxon, com 

significância de 95% (p-valor<0,05). Para o grupo LTBI a comparação entre o grau de 

regeneração óssea foi realizada com o teste paramétrico t-Student pareado (95%). 

Comparações do grau de regeneração óssea entre os grupos Controle e LTBI nos intervalos de 

0, 30 e 60 dias foram feitas com o teste estatístico de Mann-Whitney, com significância de 

95% (p-valor<0,05).   

Para comparar as variações dos níveis séricos das citocinas nos dois momentos 

distintos, em cada grupo, foi utilizado o teste estatístico paramétrico t-student pareado (95%) 

para as citocinas IL-10, IL-17 e IL-1β e o teste não paramétrico Wilcoxon, com significância 

de 95% (p-valor<0,05), para as citocinas TNF-α e IFN-γ. 
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Resumo 

 

As fraturas ósseas resultantes de traumas são responsáveis por grande número de 

internamentos e cirurgias nos serviços públicos de saúde, impactando no afastamento dos 

indivíduos das atividades do trabalho, na alteração da economia familiar e previdenciária. A 

Laserterapia de Baixa Intensidade (LTBI) surge como alternativa coadjuvante para acelerar o 

processo de cura das fraturas ósseas. O objetivo desse estudo foi avaliar a efetividade da LTBI 

com laser GaAlAs de 780nm como coadjuvante do tratamento cirúrgico na regeneração de 

fraturas ósseas. 20 pacientes foram alocados em dois grupos experimentais, controle e 

tratamento (LTBI), acompanhados durante dois meses. O grupo LTBI recebeu o protocolo de 

laserterapia, o grupo Controle recebeu o tratamento placebo. Foram avaliados o efeito 

analgésico da laserterapia pelas escalas EVA e McGill, o uso de medicamentos analgésicos e 

anti-inflamatórios, os níveis das citocinas inflamatórias TNF-α, IFN-γ, IL-1β, IL-10 e IL-17 

no soro sanguíneo e o nível da regeneração óssea mediante radiografias realizadas em quatro 

momentos diferentes nos dois grupos de pacientes.  A LTBI contribuiu para diminuir os 

níveis de dor, com diferenças notadas a partir da 4ª sessão, resultando em diminuição do uso 

de medicamentos. O progresso de regeneração óssea avaliado pelo aumento da densidade 

óssea aos 30 e 60 dias de tratamento, comparada à avaliação inicial das radiografias foi 

significativamente diferente para o grupo LTBI (p=0,005 e p=0,002, respectivamente), ao 

contrário do grupo controle (p>0,05). Foi observada aumento na dosagem de IL-1β com 

diferença estatística significante (p=0,0267) para nos indivíduos do grupo LTBI após os 60 

dias de tratamento. Pode ser concluído que a terapia com laser foi efetiva como coadjuvante 

no processo de regeneração das fraturas ósseas estudadas, evidenciando que o tempo da 

regeneração óssea pode ser diminuído quando associada ao tratamento convencional, além de 

ter reduzido o uso de analgésicos e anti-inflamatórios e alterado os níveis da IL-1β.  

  

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Laserterapia, fraturas ósseas, biomodulação, bioestimulação. 
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Abstract 

 

Bone fractures resulting from trauma are responsible for a large number of hospitalizations 

and surgeries in public health services, impacting on individuals' absence from work 

activities, altering family and social security; Low Intensity Laser Therapy (LILT) appears as 

a coadjuvant alternative to accelerate the healing process of bone fractures. The objective of 

this study was to evaluate the effectiveness of LILT with 780nm GaAlAs laser as a 

coadjuvant in the regeneration of bone fractures. 20 patients were allocated in two 

experimental groups, control and treatment (LILT), followed for two months. The LILT group 

received the laser therapy protocol, whereas the control group received the placebo treatment. 

The analgesic effect of laser therapy on the EVA and McGill scales, the use of analgesic and 

anti-inflammatory drugs, the levels of inflammatory cytokines TNF-α, IFN-γ, IL-1β, IL-10 

and IL-17 in the serum and the level of bone regeneration by radiographs performed at four 

different times in the two groups of patients. LILT contributed to decrease pain levels, with 

differences noted from the 4th session, resulting in decreased use of medications. The 

progress of bone regeneration assessed by increased bone density at 30 and 60 days of 

treatment compared to the initial evaluation of the radiographs was significantly different for 

the LILT group (p = 0.005 and p = 0.002, respectively), unlike the control group (p> 0.05). 

An increase in IL-1β dosage was observed with significant statistical difference (p = 0.0267) 

for LILT group after 60 days of treatment. It can be concluded that laser therapy was effective 

as a coadjuvant in the regeneration process of bone fractures studied, evidencing that the time 

of bone regeneration can be reduced when associated with conventional treatment, in addition 

to reducing the use of analgesics and anti-inflammatories and altered IL-1β levels. 

 

 

 

 

Keywords: Laser therapy, bone fractures, biomodulation, biostimulation. 
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Introdução 

O trauma ósseo é considerado um agravo à saúde resultante da troca de energia entre o 

meio externo e os tecidos biológicos. Considerado como grave problema de saúde pública, 

vem se destacando por comprometer a funcionalidade dos indivíduos e sua participação social 

e econômica na sociedade, sobretudo em indivíduos adultos jovens (FERNANDES, 2010; 

BRASIL, 2013ª, WHO, 2014). O efeito mecânico de uma fratura traumática configura 

essencialmente a perda da continuidade óssea, ocasionando uma mobilidade patológica, perda 

da função do segmento ósseo e surgimento da dor (SBOT, 2011). No Brasil, em decorrência 

dos acidentes automobilísticos, o número de lesões aumenta de maneira significativa, 

especialmente devido a acidentes que envolvem motocicletas nas áreas urbanas, bem como as 

quedas (SANTOS et al., 2016).  

Indivíduos vítimas de acidentes com consequente fraturas ósseas necessitam da rede 

de assistência à saúde que engloba cuidados que vão desde o atendimento inicial pré-

hospitalar, passando por tratamentos cirúrgicos de emergência e internamentos em unidade de 

alta complexidade, até terapêutica recuperadora pós-alta hospitalar como terapia 

medicamentosa e/ou fisioterapia, fatores que impactam na economia e na gestão dos recursos 

disponíveis (BRASIL, 2013b).  

Lesões ósseas secundárias às fraturas ocasionam dano e destruição da matriz 

extracelular óssea (MEO), morte celular, rompimento do endósteo e do periósteo, hemorragia 

com formação de hematoma no local lesionado, além da possibilidade de deslocamento das 

extremidades do osso fraturado, ocasionando fragmentos (HASAN et al., 2018). 

Neste contexto surge a necessidade do desenvolvimento de novas terapias que possam 

ser associadas ao tratamento convencional para diminuir o tempo necessário para a 

consolidação óssea, com redução das possíveis complicações geradas pela anormalidade da 

regeneração do tecido ósseo (SILVA & ANDRADE, 2012). Dentre as tecnologias estudadas, 

a terapia que utiliza laser de baixa intensidade tem sido estudada como estratégia de 

tratamento local não invasivo, cujos efeitos biomoduladores e bioestimuladores propiciam 

redução do processo inflamatório e consequente redução da dor, otimização no processo de 

cicatrização e capacidade de estimular a osteogênese, contribuindo para a consolidação das 

fraturas (BAYAT et al., 2017).  

Ao acelerar o processo de cura de fraturas, a Laserterapia de Baixa Intensidade (LTBI) 

pode ser inserida na prática clínica como coadjuvante ao tratamento convencional, 

impactando de maneira benéfica os serviços de saúde, podendo ser empregada em lesões 
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ósseas resultantes de traumas, visto que as fraturas apresentam reação inflamatória, dor e 

necessitam de regeneração tecidual óssea (BAEK et al., 2017; TSUKA et al., 2018) .  

Deste modo, o objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos da laserterapia, com fluência 

de 10 J/cm², sobre a regeneração óssea, analgesia e parâmetros inflamatórios quando aplicado 

em indivíduos com fratura óssea na cidade de Vitória da Conquista-Bahia. 

Materiais e Métodos 

Aspectos éticos 

O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Núcleo de Educação Permanente (NEP) do 

Hospital Geral de Vitória da Conquista (HGVC) e pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 

com seres humanos da Universidade Federal da Bahia (Vitória da Conquista-Ba), cujo parecer 

técnico de aprovação está registrado sob o número CAAE 64804217.2.0000.5556. A 

identidade de todos os participantes desta pesquisa foi resguardada. 

Todos os participantes foram convidados para participar do estudo, onde todas as 

explicações referentes a pesquisa foram devidamente informadas, e quando aceitaram 

participar da pesquisa, foram encaminhados para receber todas as informações e 

esclarecimentos sobre a participação na pesquisa onde foi assinado o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Ressalta-se que aqueles que optaram pela não 

coleta do material biológico (amostra sanguínea) não foram excluídos do estudo, conforme 

cláusula explícita no TCLE. 

 

Local do estudo e seleção dos pacientes 

Os indivíduos que atenderam aos critérios de inclusão foram alocados nos grupos 

experimentais. A amostra foi consecutiva, do tipo não probabilístico e por conveniência. 

Assim, para a participação no estudo inicialmente 27 pacientes foram selecionados para 

participação do estudo; desses, foram admitidos 21 pacientes assistidos pelo HGVC que 

apresentaram o diagnóstico médico de fratura óssea dos membros superiores e/ou dos 

membros inferiores (excetuando-se fraturas em fêmur proximal e/ou medial), submetidos ao 

tratamento cirúrgico convencional.  

Dos 21 pacientes admitidos pelo estudo, apenas um desistiu durante o tratamento. 

Deste modo o número amostral final da pesquisa foi composto por 20 pacientes. Esses 20 

indivíduos foram alocados em um dos grupos experimentais independentes, conforme 

descrito a seguir.  



62 
 

Foi utilizado como critério de inclusão à pesquisa: 1) pacientes do sexo masculino 

com idade igual ou superior a 18 anos; 2) diagnóstico médico de fratura óssea nos membros 

superiores e/ou membros inferiores, tratadas cirurgicamente (excetuando-se fraturas em fêmur 

proximal e/ou medial); 3) Tratamento cirúrgico com implantação dos seguintes materiais de 

órtese: Haste Intramedular, Placa em Ponte, Fixador externo e/ou fios de Kirschner; 4) 

possibilidade de início da LTBI entre os períodos pós-operatório imediato até o 10º dia pós-

operatório, a contar da cirurgia definitiva; 5) pacientes residentes da zona urbana do 

município de Vitória da Conquista; 6) consentimento em participar da pesquisa através de 

assinatura do TCLE. 

Foram excluídos do estudo pacientes com qualquer uma das seguintes condições: 1) 

presença de comorbidades como: doença renal, hepática, hematológica, psicológica, imune, 

artrite reumatoide, osteoporose ou diabetes mellitus tipo 1 ou tipo 2; 2) presença de lesões 

malignas no sítio da fratura; 3) vítimas de politraumatismo com grande comprometimento de 

mobilidade; 4) traumatismo crânio encefálico (TCE) grave recente; 5) internado em ambiente 

de UTI no momento da admissão ao estudo; 6) em uso de ventilação mecânica (VM) ou 

ventilação não invasiva (VNI) no momento da admissão ao estudo; 7) uso de 

imunossupressores ou agentes citotóxicos; 8) infecção pelo vírus do HIV ou portadores de 

AIDS; 9) em uso de imobilização gessada; 10) residentes da zona rural de Vitória da 

Conquista ou de outros municípios; 11) residentes da zona urbana de Vitória da Conquista,  

com possibilidade de mudança de cidade durante o período do tratamento; 12) pacientes aptos 

para admissão no estudo, porém com permanência prolongada na unidade hospitalar ou sem 

previsão de alta hospitalar após tratamento cirúrgico definitivo; 13) pacientes com infecção no 

sítio cirúrgico por microorganismos multirresistentes à terapia antimicrobiana (isolamento por 

contato) ou com necessidade de oxigenoterapia hiperbárica. 

Os pacientes selecionados a participarem do estudo foram devidamente esclarecidos 

sobre os objetivos da pesquisa e a metodologia que foi empregada, conforme resolução CNS 

466/2012. 

 

Grupos experimentais 

Os indivíduos que atenderam aos critérios de inclusão foram alocados por 

conveniência, em dois tipos de grupo quanto ao tratamento: 

- Controle (n = 10): pacientes que receberam tratamento placebo; foram avaliados a 

cicatrização óssea + mudança do padrão da dor ao longo do acompanhamento + uso de 
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medicamentos analgésicos/ anti-inflamatórios durante o acompanhamento + dosagem de 

citocinas inflamatórias.  

- LTBI (n = 10): pacientes que receberam LTBI (descrito a seguir); foram avaliados a 

cicatrização óssea + mudança do padrão da dor ao longo do tratamento + uso de 

medicamentos analgésicos durante o tratamento + dosagem de citocinas inflamatórias. 

Laserterapia como coadjuvante ao processo de regeneração óssea 

 Para a aplicação da laserterapia no grupo LTBI de pacientes, utilizou-se o 

equipamento Twin Flex Evolution (MMoptics, São Carlos, São Paulo, Brasil). Os parâmetros 

da luz utilizada no grupo supracitado foram: comprimento de onda (λ) de 780 nm, diâmetro 

do feixe de 0,04 cm2, potência de 40 mW, tempo de irradiação de 10 segundos por ponto, 

energia de 0,4 J, fluência de 10 J/cm2 e irradiância de 1W/cm2. 

O tratamento com LTBI foi realizado duas vezes por semana durante 60 dias, 

totalizando 16 sessões por paciente. Utilizou-se a técnica de aplicação com a ponta do 

equipamento em contato com a pele no local mais próximo da(s) fratura(s), conforme 

visualização prévia pelo exame radiográfico. As aplicações foram de maneira pontual e 

contínua com os pontos de aplicação se distanciando, aproximadamente, um (01) centímetro 

entre si, até que toda a fratura selecionada fosse irradiada.  

Os indivíduos do grupo controlem receberam o tratamento placebo para laserterapia. 

Para tanto, foi utilizado o mesmo aparelho de laserterapia aplicado para o grupo tratamento, 

porém, sem a emissão da luz infravermelha. Os individuos dos dois grupos não foram 

informados sobre qual grupo de tratamentos foram encaixados, garantindo a fidelidade dos 

resultados. 

 

Avaliação do efeito analgésico  

A avaliação do efeito analgésico da LTBI foi realizada através da aplicação da Escala 

Visual Analógica (EVA) para dor e do Questionário de dor McGill ou McGill Pain 

Questionary (MPQ). A escala EVA foi aplicada imediatamente antes de cada sessão em todos 

os pacientes do estudo, obtendo um valor entre zero e dez, relacionado à dor do momento. O 

questionário MPQ foi aplicado antes de cada sessão com objetivo de fornecer medidas 

qualitativas de dor que possam ser analisadas estatisticamente (SANTOS et al, 2006). 

Durante todo período de acompanhamento do paciente em sua residência, foram 

anotados os medicamentos anti-inflamatórios e analgésicos utilizados, tanto os medicamentos 
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prescritos pelo médico assistente quanto aqueles utilizados pela automedicação, no intuito de 

avaliar a possível diminuição do uso desses fármacos perante LTBI, sendo resguardados o 

anonimato e sigilo das informações obtidas, conforme resolução CNS 466/12. 

 

Avaliação da regeneração das fraturas ósseas 

O progresso da regeneração das fraturas foi avaliado por meio da análise dos exames 

radiográficos digitais dos indivíduos. Para garantir a unanimidade das imagens radiológicas, 

todos os exames de radiografia foram realizados utilizando o aparelho Philips® Compacto 

Plus 600L (Koninklijke Philips N.V, Amsterdã, Holanda), com os seguintes parâmetros: 

distância confocal de 120cm, 70kV (quilovolt) e 7.1 mAs (miliampère/segundo). As imagens 

foram capturadas em quatro momentos distintos, sendo eles: 1) radiografia inicial pré-

operatório (dados suplementares); 2) radiografia de pós-operatório imediato; 3) radiografia de 

seguimento, no 30º dia de tratamento com LTBI; 4) radiografia final, no 60º dia após início da 

LTBI (figuras 1 e 2). As imagens foram analisadas utilizando o recurso “Histograma de tons 

de cinza” do programa Image J (Research Services Branch, National Institute of Mental 

Health, Bethesda, Maryland, USA). 
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Figura 1: Radiografias do paciente código 019 – grupo Controle: A - radiografia do momento 
pré-operatório, B - radiografia do momento pós-operatório imediato, C - radiografia do 
momento 30 dias e D - radiografia do momento 60 dias. 
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Figura 2: Radiografias do paciente código 002 – grupo LTBI: A - radiografia do momento 
pré-operatório, B - radiografia do momento pós-operatório imediato, C - radiografia do 
momento 30 dias de LTBI e D - radiografia do momento 60 dias de LTBI. 

 

Dosagem de citocinas inflamatórias  

Para cada paciente admitido, foram dosadas as concentrações séricas de citocinas pelo 

método ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay): TNF-α, IFN-γ, IL-1β, IL-10 e IL-17; 

de acordo o fabricante e a absorbância foi obtida por espectrofotometria usando o aparelho (). 

Os resultados foram comparados em dois momentos do estudo: coleta 1 – no primeiro 

encontro com o paciente, imediatamente antes do início do tratamento com laser ou 

tratamento placebo; coleta 2 - aos 60 dias de tratamento (coleta final, para ambos os grupos). 
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Análises estatísticas 

As características clínicas dos pacientes dos grupos do estudo foram analisadas por 

meio de análise descritiva dos dados e expressos em porcentagem de eventos. Todos os 

demais dados obtidos tiveram a sua normalidade analisada por meio do teste de Shapiro-Wilk.  

Após verificação da normalidade dos dados, a depender da do tipo de distribuição dos 

dados referentes as amostras foram aplicados os testes não paramétricos Wilcoxon e Mann-

Whitney utilizando intervalo de confiança de 95% (p-valor < 0,05) ou os testes paramétricos 

t-Student pareado com intervalo de confiança de 95 % (p-valor <0,05).  

 

Resultados 

Foram incluídos neste estudo um total de 20 participantes do gênero masculino 

(n=20). A tabela 1 reúne as características clínicas dos pacientes alocados em cada grupo 

experimental. Não houve diferença estatística da média de idades entre os grupos.  Os traumas 

secundários a acidentes que envolveram motocicletas representam, juntos, 70% dos casos 

estudados, sendo observado um número total de casos igualmente distribuídos em cada grupo 

experimental.  

A maioria dos casos tratados ou acompanhados sofreram fratura(s) na tíbia, com 

número total de casos aproximados para ambos os grupos. No grupo Controle o material de 

órtese implantado mais observado foi o fixador externo, enquanto que no grupo LTBI foi a 

placa em ponte; a haste intramedular contou com igual número de casos para os dois grupos. 

Em relação ao nível de escolaridade, no grupo Controle grande parte dos pacientes possuíam 

o ensino fundamental incompleto e ensino médio incompleto, respectivamente, enquanto que 

no grupo LTBI foi observado um perfil de escolaridade mais heterogêneo.   

 

 

 

 Controle  LTBI 
 n = 10 % (n = 20)  n = 10 % (n = 20) 
 

Idade (média±DP) 
 

37,3 (± 14,26) 
 

50 
  

31,1 (± 13,43) 
 

50 
      

Mecanismo do trauma      
Colisão moto*/ moto* 1 5  2 10 
Colisão moto*/ carro 2 10  2 10 

Atropelamento por moto* - -  2 10 
Colisão bicicleta/ moto* - -  1 5 

Queda de altura - -  3 15 
Queda de moto* 2 10  - - 
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Tabe
la 1: 
Cara
cterí
stica
s 
clíni
cas e 
dem
ográf
icas 
dos 
pacie
ntes 
do 
estud
o. 

* 
Mot
o = 

motocicleta 
 
 
 
Avaliação do efeito analgésico 

O nível de dor foi observado através da aplicação dos questionários de dor EVA e 

MPQ por meio de comparações intragrupos e intergrupos. Ao se avaliar os dados relativos à 

EVA foi possível verificar que para o grupo Controle (figura 3) não foi observada diferença 

estatística significativa dos valores obtidos antes do início comparados com os obtidos ao 

longo dos dias de tratamento.  

É possível observar que o grupo LTBI (figura 4) apresentou diferença estatística 

significativa para os valores de EVA a partir da quarta sessão de laserterapia em relação à 

primeira sessão (p<0,05). Tal resultado demonstra que os níveis de dor foram diminuindo ao 

longo das sessões, sendo que nas sessões 15 e 16 o valor de dor foi de zero para todos os 

pacientes deste grupo. Quando comparados os níveis de dor entre os grupos Controle e LTBI 

ao longo das sessões de tratamento (figura 5) percebe-se que não houve diferença entre os 

grupos.  

Colisão moto*/ caminhão 2 10  - - 
Colisão bicicleta/ carro 1 5  - - 

Atropelamento por carro 1 5  - - 
Queda da própria altura 1 5  - - 

      
*Envolvimento por moto 7 35  7 35 

      
Local da fratura      

Tíbia 8 40  7 35 
Úmero - -  1 5 
Tarso - -  1 5 
Radio - -  1 5 

Fêmur distal 1 5  - - 
Maléolo  1 5  - - 

      
Órtese implantada      

Fixador externo 5 25  3 15 
Haste intramedular 2 10  2 10 

Placa em ponte 3 15  5 25 
      

Grau de escolaridade      
Analfabeto - -  1 5 

Fundamental incompleto 5 25  3 15 
Fundamental completo - -  1 5 

Ensino médio incompleto 4 20  1 5 
Ensino médio completo 1 5  1 5 

Ensino superior incompleto - -  2 10 
Ensino superior completo - -  1 5 
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Figura 3 – Média e desvio padrão obtidos pelo teste não paramétrico de Wilcoxon (95%) dos 

valores da Escala EVA para o grupo Controle ao longo das sessões de acompanhamento. 

Número de amostra do grupo = 10 

 

Figura 4 – Média e desvio padrão obtidos pelo teste não paramétrico Wilcoxon (95%) dos 

valores da escala EVA para o grupo LTBI ao longo das sessões de tratamento. Número de 

amostra do grupo = 10. * Diferença estatística significativa. 
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Figura 5 – Comparação das médias entre os grupos experimentais ao longo das sessões de 

tratamento/ acompanhamento, obtidos pelo teste não paramétrico Mann-Whitney (95%) pela 

escala EVA. Número de amostra do grupo = 10 

Com a análise da dor por meio do MPQ foi observado que no grupo Controle (figura 

6) houve diferença estatística significante somente a partir da 14ª sessão (p<0,05). No grupo 

LTBI (figura 7) foi verificada diferença estatística significativa a partir da 5ª sessão de 

laserterapia (p <0,05) em relação à primeira sessão. A figura 8 monstra a comparação das 

médias observadas entre os grupos Controle e LTBI, cuja diferença estatística pode ser 

observada a partir da 9ª sessão (p<0,05).  
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Figura 6 – Média e desvio padrão obtidos pelo teste não paramétrico Wilcoxon (95%) dos 

valores do MPQ para o grupo Controle ao longo das sessões de acompanhamento. Número de 

amostra do grupo = 10. * Diferença estatística significativa. 
 

 

 

Figura 7 – Média e desvio padrão obtidos pelo teste não paramétrico Wilcoxon (95%) dos 

valores do MPQ para o grupo LTBI ao longo das sessões de tratamento. Número de amostra 

do grupo = 10. * Diferença estatística significativa. 
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Figura 8 – Comparação das médias entre os grupos experimentais ao longo das sessões de 

tratamento/ acompanhamento, obtidos pelo teste não paramétrico Mann-Whitney (95%) pelo 

MPQ. Número de amostra do grupo = 10. * Diferença estatística significativa. 

 

Avaliação do uso de medicamentos analgésicos e anti-inflamatórios 

 A análise do uso de medicamentos analgésicos e anti-inflamatórios pode ser observada 

nas figuras 9 e 10. A figura 9 mostra a quantidade média de sessões em que os pacientes dos 

grupos Controle e LTBI utilizaram tais medicamentos, não sendo observada diferença 

estatística significante quando comparados entre si. Sendo assim, os pacientes do grupo 

Controle utilizaram analgésicos e anti-inflamatórios, numa média de 8,5 sessões, enquanto 

que os pacientes do grupo LTBI utilizaram em média durante 6 sessões, cerca de duas sessões 

a menos em relação ao grupo Controle.  

 

 

Figura 9 – Média e desvio padrão da quantidade de sessões em que os pacientes fizeram uso 

de medicamentos analgésicos e anti-inflamatórios ao longo das sessões de acompanhamento 

ou tratamento, obtidos pelo teste não paramétrico Mann-Whitney (95%). Número de amostra 

por grupo = 10 

 

 Na figura 10 pode ser observada de forma descritiva a quantidade de pacientes que 

fizeram uso de medicamentos em cada grupo, por sessão. Inicialmente, foi verificado que em 

cada grupo 9 pacientes fizeram uso de medicamentos analgésicos e/ou anti-inflamatórios na 
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sessão 1. Para o grupo Controle foi observada a diminuição do número de pacientes que 

fizeram uso dos medicamentos a partir da 2ª sessão até que na 16ª foi verificada a menor 

quantidade de pacientes (três) com utilização de medicamento. No grupo LTBI foi observada 

diminuição do uso de medicamentos a partir da 5ª sessão, sendo que na 16ª sessão nenhum 

paciente deste grupo utilizou tais medicamentos.  

  

 
Figura 10 – Quantidade de pacientes que fizeram uso de medicamentos analgésicos/ anti-

inflamatórios ao longo das sessões de acompanhamento/ tratamento.  Número de amostra por 

grupo = 10.  

 

Avaliação da regeneração das fraturas ósseas 

As Figuras 11 e 12 mostram as médias proporcionais às alterações dos valores de 

pixels avaliados através das radiografias dos indivíduos dos grupos Controle e LTBI, nos dias 

0, 30 e 60 de tratamento. Para o grupo Controle não foram observadas diferenças estatísticas 

significantes ao se comparar as alterações das imagens de 30 e 60 dias quando comparados 

com as imagens iniciais. Já para o grupo LTBI ao se comparar as imagens dos dias 30 e 60 

com as imagens iniciais de tratamento (dia 0) foi possível observar diferença estatística 

significativa mostrando melhora no progresso de regeneração óssea pelo aumento da 

densidade óssea para esse grupo (p-valor <0,05). A comparação dos valores proporcionais dos 

pixels de densidade óssea entre os grupos Controle e LTBI mostrou diferença estatística 

significativa aos 30 dias (p<0,05) e aos 60 dias de tratamento (p<0,05). 
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Figura 11 - Média e desvio padrão proporcionais das alterações dos valores de pixels 

observadas nas radiografias dos grupos experimentais nos dias 0, 30 e 60 de 

acompanhamento/ tratamento, obtidas pelos testes Wilcoxon (Controle), t-student pareado 

(LTBI) e Mann-Whitney (Controle/ LTBI). Número de amostra por grupo = 10. **Diferença 

estatística significativa. 

Avaliação das citocinas 
A tabela 2 mostra as concentrações séricas das citocinas nos pacientes estudados. Os 

valores descritos nas colunas denominadas Antes se referem às dosagens feitas a partir das 

amostras biológicas coletadas no primeiro encontro com os pacientes e imediatamente antes 

da primeira sessão, tanto para o grupo LTBI quanto para o grupo controle. Da mesma 

maneira, os valores descritos nas colunas denominadas Depois se referem às dosagens feitas a 

partir das amostras coletadas no segundo momento, isto é, 60 dias após o primeiro encontro. 

Foi observado o aumento na dosagem de IL-1β (p-valor < 0,05) nos indivíduos do grupo 

LTBI após 60 dias de tratamento. Para as demais citocinas não foram observadas diferenças 

estatísticas significativas entre a primeira e segunda coletas nos dois grupos avaliados. 

 

 

Citocina Controle (média/dp)  LTBI (média/dp) 
 Antes Depois  Antes Depois 

TNF-α 1,331 (±1,799) 1,441 (±1,913)  0,4906 (±0,5409) 0,5633 (±0,5020) 
IFN- γ 3,227 (±2,892) 3,117 (±1,192)  3,276 (±3,124) 5,069 (±2,738) 
IL-1β 12,61 (±5,407) 14,04 (±1,692)  16,42 (±5,582)* 18,89 (±6,484)* 
IL-10 31,24 (±7,769) 32,57 (±10,10)  35,06 (±11,34) 36,33 (±12,37) 
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* Diferença estatística significativa (p=0,0267). 
 

Tabela 2 – Valores em picogramas/mL das citocinas inflamatórias dosadas do soro dos 

indivíduos do estudo, dados em média ± desvio padrão, avaliados pelo teste estatístico 

paramétrico t-student pareado (95%) para as citocinas IL-10, IL-17 e IL-1β e o teste não 

paramétrico Wilcoxon (95%) para as citocinas TNF-α e IFN-γ. Número de amostra por grupo 

= 10 

Discussão 

Em uma revisão sistemática feita por BAYAT et al. (2017) entre os anos de 1987 a 

2016, na qual pesquisaram estudos relacionados a aplicação de diferentes protocolos da LTBI 

em fraturas ósseas em modelos animais e humanos, foram encontrados 78 artigos completos 

publicados em inglês nas bases de dados Medline e PubMed. Dentre esses estudos, apenas 04 

artigos estão relacionados com a aplicação da LTBI em fraturas ósseas em humanos não 

havendo uniformidade de protocolos entre os estudos. 

Existem disponíveis vários métodos utilizados para o controle e redução da dor pós-

operatória, como a administração de medicamentos antiinflamatórios não-esteróides (AINEs) 

ou opióides. Entretanto, tais medicamentos podem causar efeitos colaterais como depressão 

respiratória, reações de hipersensibilidade, gastrite, úlceras pépticas, hepatotoxicidade ou 

nefropatia relacionada ao uso de analgésicos (MURI et al, 2009). Para a prevenção e redução 

da dor pós-operatória novas técnicas recentes têm sido desenvolvidas, a exemplo da LTBI, 

considerada uma das tecnologias mais importantes deste século para controle da dor no sítio 

cirúrgico (ASNAASHARI & SAFAVI, 2013).  

Em modelo animal, Sanchez e colaboradores (2018) avaliaram a dor neuropática a 

partir da aplicação de um laser infravermelho de baixa intensidade, no qual foi possível 

perceber a melhora deste tipo de dor após aplicação da LTBI, cujos parâmetros utilizados 

foram λ808nm e potência 30mW, aplicado 3 vezes por semana durante 90 dias em 

camundongos machos. 

NESIOONPOUR e colaboradores (2014) investigaram o efeito da LTBI na dor aguda 

após a cirurgia de fratura da tíbia em humanos. Dividiram 54 pacientes com idade entre 18 e 

60 anos em grupo controle (placebo) e grupo tratado com dois tipos de lasers de baixa 

intensidade (vermelho e infravermelho), imediatamente após implante cirúrgico da haste 

intramedular. O laser infravermelho utilizado foi de λ808nm, 300 mW de potência, dose de 

IL-17 0,9170 (±0,1982) 0,9177 (±0,09715)  0,8807 (±0,4052) 1,015 (±0,3848) 
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6J/cm², área de 1 cm² e tempo de 20s/ponto, enquanto que o laser vermelho foi λ650 nm, 100 

mW de potência, dose de 3J/cm², área de 1 cm² e tempo de 30s/ponto, ambos aplicados de 

modo contínuo. A avaliação da dor nos dois grupos foi feita pela aplicação da EVA ao longo 

das 24 horas após cirurgia. Concluíram que a dor diminuiu consideravelmente na segunda, 

quarta, oitava, décima segunda e vigésima quarta horas após a cirurgia no grupo de indivíduos 

tratados com laser em comparação com o grupo controle, culminando na diminuição do uso 

de analgésico no grupo tratado. 

 Chauan e Sarin (2006) avaliaram o efeito analgésico da LTBI através da aplicação de 

um laser infravermelho de λ830 nm em pacientes com fraturas de tíbia por estresse, sendo um 

grupo tratado com o laser e o outro grupo não tratado (controle). Os parâmetros de aplicação 

do laser foram: fluência de 8 J/cm² e 16J/cm² nos locais das fraturas, com as técnicas pontual 

e varredura, respectivamente, uma sessão por dia durante 21 dias, com avaliação dos níveis de 

dor através da EVA aplicada diariamente em todos os indivíduos estudados. Concluíram que 

no grupo tratado com LTBI houve diminuição significativa da dor, resolução mais rápida das 

queixas e retorno precoce à deambulação indolor, em comparação ao grupo submetido ao 

tratamento placebo. 

Em relação à avaliação do potencial analgésico da laserterapia, nosso estudo mostrou 

que os níveis de dor diminuíram ao longo do tratamento no grupo submetido à LTBI. Embora 

não tenha sido possível observar diferença estatística significante ao se comparar os valores 

encontrados pela aplicação da escala EVA entre os dois grupos, pode ser verificado o 

decaimento acentuado da curva da dor pontuados no grupo LTBI, com menor proporção no 

grupo controle.  Durante o período de intervenção do estudo foi possível perceber uma 

recuperação mais precoce das atividades de vida diária para os pacientes do grupo LTBI, 

enquanto que os demais pacientes demoraram mais tempo para que tais atividades fossem 

recuperadas, embora tal dado não tenha sido mensurado neste estudo. Tal fato pode ser devido 

ao fato desses pacientes readquirirem, ao longo do tratamento, maior mobilidade secundária a 

diminuição da dor e do edema nas regiões das fraturas ósseas, tanto do membro afetado 

quanto de modo geral. Em contrapartida, a maioria dos pacientes do grupo controle 

demonstrou prolongar a recuperação da mobilidade, sendo que alguns indivíduos passavam 

grande parte do dia acamados.  

 Os dados obtidos pelo MPQ reforçam o resultado positivo do laser infravermelho no 

controle e diminuição da dor nos pacientes submetidos à LTBI. Pelo fato da dor ser 

considerada uma experiência complexa e subjetiva, não pode ser avaliada apenas como a 

transdução de um estímulo nocivo do ambiente, mas envolve também o processamento 
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emocional e cognitivo processado pelo cérebro (JULIUS & BASBAUM, 2001). O MPQ 

proporciona uma avaliação multidimensional, incluindo avaliação das qualidades sensoriais, 

afetivas, temporais e miscelânea da dor (SANTOS et al., 2006).  

Em relação ao uso de medicamentos analgésicos e anti-inflamatórios, nosso estudo 

evidenciou maior eficácia no controle álgico e da inflamação no grupo de indivíduos tratados 

com LTBI em relação ao grupo controle. Embora não tenha sido possível observar diferença 

estatística entre os grupos, foi possível perceber que no grupo submetido à LTBI o número de 

sessões em que os pacientes fizeram uso de tais medicamentos foi menor, quando comparado 

ao número de sessões do grupo controle. Ainda, observa-se que ao longo do tratamento ou 

acompanhamento o número de pacientes que utilizou esses medicamentos também foi menor 

no grupo tratado com laser; em ambos os grupos houve declínio da quantidade de pacientes 

que utilizou os medicamentos, porém mais acentuado no grupo LTBI, sendo a última sessão 

sem nenhum paciente sob tratamento medicamentoso para este grupo.  

Naterstad e colaboradores (2017) compararam os efeitos anti-inflamatórios e de reparo 

tecidual na tendinite induzida pela colagenase em modelo animal, em que foram avaliados 

histologicamente os tendões de Aquiles dos animais de todos os grupos mediante 

administração do diclofenaco, da dexametasona e da LTBI com laser infravermelho (λ810 

nm, dose de 3J/cm²), comparados ao grupo controle sem tratamento. Chegaram à conclusão 

que a LTBI preveniu a hemorragia, reduziu a gravidade da inflamação e preservou a 

morfologia do tendão em comparação aos tratamentos dos outros grupos.  

Júnior e colaboradores (2007) em sua revisão sobre os efeitos da laserterapia de baixa 

intensidade na evolução da cicatrização de lesões em humanos, concluíram que a interação da 

luz laser com células e tecidos orgânicos na dose adequada estimula, certas funções celulares, 

como a estimulação de linfócitos, a ativação de mastócitos, o incremento na síntese de ATP 

mitocondrial e a proliferação de vários tipos celulares, promovendo efeitos anti-inflamatórios. 

Moryama e colaboradores (2009) concluíram que a LTBI modula os processos 

inflamatórios, apresentando diferentes efeitos conforme o comprimento de onda e o modo de 

aplicação. Este estudo utilizou lasers em camundongos com diferentes comprimentos de onda 

(635, 660, 690 e 905 nm), com dose de 5J/cm², sob as formas contínua ou pulsada, aplicados 

sobre a inflamação articular dos joelhos dos animais, induzida pelo agente inflamatório 

Zymosan A.  

Sobre o incremento no processo de consolidação óssea, as análises feitas em nosso 

estudo indicaram que a LTBI proporcionou o aumento nos valores proporcionais dos pixels, 

sugerindo, assim, um efeito bioestimulador na remodelação óssea. Ainda, os dados obtidos 
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direcionam para a relação entre a consolidação óssea com tempo dependência, visto que ao 

longo do tratamento foi observado incremento nos valores da densidade óssea para o grupo 

tratado com laser, enquanto que no mesmo tempo de acompanhamento os pacientes do grupo 

controle apresentaram pouca variação da densidade, portanto, não perceptível 

estatisticamente.  

Terapias que aperfeiçoam o processo de regeneração das fraturas propiciam grandes 

benefícios para os pacientes. Ao acelerar este processo previne-se a incapacidade ocasionada 

pela não união da fratura, um dano com repercussões em longo prazo. Ao diminuir o tempo 

de retorno das atividades cotidianas dos pacientes, os serviços de saúde são diretamente 

impactados positivamente com a redução de custos hospitalares; além disso, diminuir a dor e 

aumentar a mobilidade impacta diretamente a qualidade de vida do paciente (SILVA & 

ANDRADE, 2012; FORSLUND & ARCHDEACON, 2015).  

Estudos anteriores mostraram que a LTBI está associada à melhora do processo de 

reparo ósseo, porém aplicada em modelos experimentais celulares e animais, sendo 

necessários ensaios clínicos em humanos (RENNO et al., 2007; TAJALI et al., 2010). Em 

humanos, Chang e colaboradores (2014) analisaram os efeitos terapêuticos do laser de λ830 

nm (potência média de 60 mW, tempo de 600 segundos e dose de 9,7J/cm² por local da 

fratura), aplicado de modo pontual em pacientes com fraturas no punho e na mão sem 

tratamento cirúrgico prévio. Os participantes foram alocados em dois grupos distintos, 

tratados com laser e grupo controle não tratado com laser (placebo), cujos resultados da 

comparação entre os dois grupos após o tratamento e no seguimento indicou diferenças 

significativas no padrão da dor e das lesões ósseas. Os autores concluíram que a LTBI foi 

capaz de aliviar a dor e melhorar o processo de regeneração das fraturas estudadas.  

Também em humanos, foi avaliado o efeito da LTBI na neoformação óssea a partir da 

distração osteogênica em 10 pacientes com retrusão mandibular bilateral congênita ou 

secundária a trauma. O laser utilizado foi infravermelho de 905 nm durante 12 dias após os 

procedimentos cirúrgicos. A densidade óssea foi avaliada através de radiografias panorâmicas 

digitais em quatro momentos distintos (6, 12, 24 e 54 dias), com melhora da consolidação a 

partir do dia 12 e maior diferença positiva nos dias 24 e 54. A LTBI aumentou a qualidade e a 

quantidade de osso formado, além de diminuir o tempo de consolidação óssea (ABD-ELAAL, 

et al., 2015). Portanto há semelhança dos resultados obtidos no presente estudo quando se 

relaciona o tempo de tratamento e a consolidação óssea, embora os parâmetros de luz 

utilizados sejam diferentes.  



79 
 

Em contrapartida aos poucos estudos encontrados que realizaram LTBI em fraturas 

ósseas em humanos, encontra-se um grande número de trabalhos com modelos animais. 

Shakouri e colaboradores (2010) observaram maior taxa crescente de densidade mineral óssea 

em coelhos com fraturas de tíbia estabilizadas com fixadores externos submetidos a 

laserterapia e avaliados por tomografia computadorizada (TC). Utilizaram um laser com λ780 

nm, dose 4J/cm², durante 5 min/dia por quatro semanas. Os autores sugeriram que a terapia 

com laser pode ser recomendada como tratamento coadjuvante em fraturas não unidas em 

humanos.  

Estudo de Briteño-Vázquez e colaboradores (2015) avaliou a evolução da consolidação 

das fraturas de tíbia em 20 ratos através das análises radiológicas e histopatológicas (10 

tratados com laser de 850 nm durante dez dias pós fratura e 10 sem tratamento). Observaram 

tanto maior consolidação óssea quanto presença de mais fibroblastos e angiogênese nos ratos 

submetidos a laserterapia.  

Outro estudo avaliou a influência da LTBI (λ830 nm, potência 30 mW, por 94s, dose 

2,8J) sobre as modificações histológicas no primeiro dia de reparo ósseo em tíbias de ratos 

fraturadas e tratadas cirurgicamente. Foi observado que a laserterapia empregada melhorou o 

reparo ósseo com aumento importante da expressão dos genes do colágeno tipo I. Por fim, foi 

observada a regulação positiva dos genes relacionados ao processo inflamatório e genes 

angiogênicos mediada pela LTBI em ratos, com resposta positiva também sobre a expressão 

das citocinas inflamatórias IL1, IL6, IL8, IL18 (TIM et al, 2016). 

Ao observar as baixas concentrações dos mediadores pró-inflamatórios e anti-

inflamatórios encontrados neste estudo, percebe-se que não houve resposta inflamatória 

sistêmica em todos os momentos das dosagens dos grupos experimentais.  As citocinas são 

mediadores imunológicos com capacidade de desencadear resposta inflamatória adequada nos 

locais de lesão tecidual, nas infecções e atuar nos estímulos fisiológicos agressivos, 

proporcionando equilíbrio e consequente resolução do processo inflamatório. Entretanto, a 

expressão exacerbada de citocinas pró-inflamatórias pode repercutir sistemicamente de modo 

inadequado, ocasionando instabilidade hemodinâmica ou distúrbios metabólicos (OLIVEIRA 

et al., 2011). 

Golabek-Dropewska e colaboradores (2018) avaliaram o perfil das citocinas pró e 

anti-inflamatórias em 50 pacientes politraumatizados no período precoce após trauma, 

dosadas de amostras sanguíneas. Dentre as citocinas, foram mensurados os valores de IL-1β, 

IL-10 e TNF pelo método de reação antígeno-anticorpo a partir do soro das amostras 

sanguíneas coletadas no primeiro, segundo e quinto dia após o trauma, comparando-os às 
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dosagens de indivíduos saudáveis. Observaram que dentre as citocinas testadas, não houve 

aumento nos níveis da IL-1β e do TNF em comparação aos indivíduos saudáveis para o 

período avaliado, com valores próximos a zero, enquanto houve aumento nos níveis de IL-10 

das amostras do primeiro e quinto dias após o trauma em pacientes mais graves, indicando 

resposta anti-inflamatória inicial e, indiretamente, uma forte imunossupressão, pois é uma das 

principais citocinas anti-inflamatórias. Em nosso estudo não encontramos diferenças nos 

níveis das citocinas IL-10 e TNF-α nas amostras analisadas, com valores semelhantes nas 

primeiras e últimas amostras dos dois grupos experimentais, dado o intervalo de tempo entre 

as coletas de 60 dias. Percebe-se, então, que não houve influência da laserterapia sobre a 

expressão destas citocinas avaliadas pelo soro sanguíneo dos pacientes.  

Ainda, nosso estudo mostrou discreto incremento nos níveis de IL-1β apenas no grupo 

submetido ao tratamento com LTBI. Brito et al. (2017) avaliaram o efeito da LTBI na 

remodelação do tecido conjuntivo e regeneração do músculo esquelético em ratos idosos, 

divididos em três grupos experimentais: controle sem lesão muscular, com injúria muscular 

sem tratamento e com injúria muscular tratado com LTBI. Através da imuno-histoquímica 

avaliaram o perfil das citocinas IL-6 e IL-1β nas lesões musculares de ratos induzida pela 

crioinjúria, aplicando um laser de baixa intensidade durante sete dias após indução da 

inflamação, com parâmetros λ780 nm, fluência de 10 J/cm², irradiância de 1 W/cm² e tempo 

de exposição de 10 segundos por ponto. Concluíram que os níveis das citocinas foram 

significativamente mais altas nos grupos com injúrias musculares em relação ao grupo 

controle, porém não encontraram diferenças entre os grupos tratado e não tratado com laser.  

Em outro estudo desenvolvido por Amaroli et al. (2018) observaram a influência da 

LTBI na diferenciação osteogênica a partir da irradiação sobre culturas de células estromais 

da medula óssea de ratos, irradiadas a cada 24 horas durante 15 dias e avaliadas em quatro 

momentos distintos (0, 5, 10 e 15 dias). Os resultados demonstraram que a irradiação com o 

laser diodo utilizado (λ de 808 nm, 64J/cm² e 1W de potência)  aumentou o fator de 

transcrição Runx2 (mais importante marcador precoce de diferenciação osteoblástica). Dados 

do Western blotting demonstraram que a terapia induziu incremento na síntese do TGF-β1, 

mas sem efeito sobre síntese do TNF-α, regulou negativamente as citocinas pró-inflamatórias 

IL-17 e IL-1β, bem como aumentou os níveis de citocinas anti-inflamatórias como IL-1rα e 

IL-10. Nossos resultados diferem do estudo supracitado devido várias diferenças no desenho 

experimental, carecendo, então, de mais estudos que consigam correlacionar a expressão das 

citocinas inflamatórias em lesões ósseas humanas e a efetividade da LTBI. 
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  Ainda que o protocolo de laserterapia aplicado tenha propiciado efeitos positivos 

sobre a regeneração do tecido ósseo em humanos, percebe-se a necessidade de serem 

desenvolvidos outros protocolos que possam ser executados de maneira mais prolongada para 

cada paciente, visto que este estudo evidenciou otimização do processo de reparação em 

lesões ósseas secundárias a traumas ao final de 60 dias de tratamento. Portando, foi elucidado 

que ao longo das semanas de tratamento houve tendência de maior mineralização óssea no 

grupo submetido à LTBI, dada as diferenças encontradas entre os grupos experimentais.  

 

Conclusões  

 A terapia com laser infravermelho de baixa intensidade aplicada foi efetiva como 

coadjuvante no processo de regeneração das lesões ósseas estudadas. Ao incrementar o 

processo de consolidação das fraturas dos pacientes tratados com LTBI, evidenciou que o 

tempo da regeneração óssea pode ser diminuído quando é associada ao tratamento 

convencional. 

 O protocolo de laserterapia utilizado neste estudo influenciou positivamente na diminuição 

dos níveis de dor quando comparado ao tratamento convencional. 

 O tratamento coadjuvante com laser de 780 nm proporcionou redução do uso de 

analgésicos e anti-inflamatórios. 

 A laserterapia de baixa intensidade com laser de 780 nm propiciou alterações nas 

concentrações séricas de IL-1β modulando a resposta inflamatória podendo ser uma das 

vias imunológicas para uma adequada resposta na regeneração óssea.  
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ANEXO II – Parecer do CEP
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ANEXO III – Escala Visual Analógica – EVA 
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ANEXO IV – Questionário de dor McGill – MPQ 
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APÊNDICE I – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE
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APÊNCIDE II – Instrumento de coleta de dados 
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