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Efeito da Irradiação do Laser de Baixa Intensidade na Sinovite Aguda em Ratos 

Wistar. 

1. RESUMO 

Membrana sinovial é uma fina camada de tecido conjuntivo com função de 

revestimento de estruturas como cápsulas articulares e bursas sinoviais. Laser de 

baixa intensidade possui efeitos biomoduladores e não térmicos. Localmente, ocorre 

uma diminuição da inflamação, por interferência na produção das prostaglandinas e 

vasodilatação. O objetivo foi avaliar os efeitos do laser de baixa intensidade em um 

modelo experimental de sinovite aguda. Foram vinte Ratos Wistar machos 

distribuídos em quatro grupos (n=5) : GC - grupo controle; Sham; 660nm; 904nm. A 

sinovite foi induzida através da injeção intrarticular de formolaldeído 5% e o 

tratamento 24 horas após a indução com aplicação pontual de laser. As medidas das 

patas ocorreram antes indução, antes do tratamento e antes da eutanásia. Foi 

observada até o momento a análise das medidas das patas sendo que não houve 

diferença significativa entre os grupos com p<0,05 após análise estatística com teste 

ANOVA one way e pós-teste de Tukey.  

 

2. INTRODUÇÃO 

A terapia laser é efetiva na dor inflamatória e não inflamatória. A irradiação laser 

estimula as mitocôndrias celulares, promovendo um aumento na produção de ATP 

intracelular; favorece a produção de ácido araquidônico e a transformação de 

prostaglandina em prostaciclina, justificando sua ação antiedematosa e 

antiinflamatória promove aumento da endorfina circulante (beta endorfina) 

proporcionando o efeito analgésico na dor não inflamatória (MATERA; TATARUNAS; 

OLIVEIRA, 2003). Vários pesquisadores têm realizado estudos experimentais e 

clínicos com os lasers de baixa intensidade, porém a literatura é confusa quanto aos 

tipos de lasers e doses mais efetivas para as várias espécies animais e diferentes 

afecções. Tem-se sugerido a utilização da laserterapia a fim de aliviar a dor em 

pacientes com sinovites, artrite reumatóide, nevralgias, tendinopatias e artrose 

(ANDRADE, 2010). 

3. OBJETIVOS 
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O objetivo deste trabalho foi avaliar os aspectos macroscópicos e morfológicos de 

um modelo de sinovite aguda em Ratos Wistar após tratamento com laser de baixa 

intensidade. 

4. METODOLOGIA 

Foram utilizados 20 Ratos Novergicus Albinus Wistar machos pesando 250g +/- 20g 

em ciclos claro/escuro de 12 horas com ração e água a vontade distribuídos em 

quatro grupos de 5 animais (n=5) cada aleatoriamente: GC - grupo controle, solução 

salina intrarticular; Sham - indução da sinovite, sem tratamento; 660nm - indução da 

sinovite e tratamento com laser 660nm; 904nm - indução da sinovite e tratamento 

com laser 904nm. 

5. DESENVOLVIMENTO 

Indução da sinovite e Tratamento com laser de baixa intensidade 

No tempo 0 após plano anestésico com Ketamina (1mg/kg) e Xilazina (0,5mg/kg) 

foram administrados nos grupos Sham, 660nm e 904nm 200µL de formaldeído 5% 

no joelho direito (BERTOLINI et al. 2009; MARTINS et al. 2006 adaptada). Os 

animais do GC receberam 200µL de solução salina intraarticular seguindo o mesmo 

protocolo já descrito.Os animais dos grupos 660nm e 904nm após 24 horas da 

indução da sinovite foram submetidos a uma única aplicação de laser por ponto na 

região patelar do joelho direito com os seguintes parâmetros: 660nm (12 s) e 904nm 

(4 s) de comprimento de onda, ambos com frequência de 1000Hz, densidade de 

energia de 4 J/cm2 respectivamente.  

Medidas perimétricas  

Foram realizadas as medidas das patas direitas dos animais de todos os grupos 

antes da indução, 24 horas após a indução da sinovite e 24 horas após o tratamento 

com laser de baixa intensidade para avaliação do edema local e sinais cardinais 

inflamatórios. Foi utilizado um paquímetro digital, as medidas anotadas e submetidas 

à análise estatística pelo teste ANOVA one way e pós-teste de Tukey com p<0,05.  

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Até o momento apresentamos os resultados referentes às medidas das patas dos 

animais. Entre o GC (média 12mm), Sham (média 12,4mm), 660nm (média 12,2mm) 

e 904nm (média de 12mm) não houve diferenças significativas uma vez que 

apresentou p= 0,77803 (Gráfico 1). A avaliação das medidas perimétricas antes do 

tratamento e simulação do laser onde os animais apresentaram as seguintes 



CATEGORIA EM ANDAMENTO                                                                           

3 

 

medidas médias em mm GC (11,6), Sham (16), 660nm (15,4) e 904nm (16,4). Houve 

diferenças significativas (p=0,01) quando comparados o GCXSham, GCX660nm e 

GCX904nm. Já quando comparados os outros grupos ShamX660nm, ShamX904nm 

e 660nmX904nm não houve diferença significativa (Gráfico 2). 
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Gráfico 1. Medidas perimétricas antes da indução dos animais  Gráfico 2. Medidas perimétricas antes do tratamento dos animais 

 

As análises antes da eutanásia dos animais observou-se as seguintes medidas 

médias em mm GC (12,6), Sham (14,6), 660nm (15,6) e 904nm (14,8). Foi 

apresentada diferença significativa apenas entre o GC e 660nm com p= 0,01688 

enquanto os outros grupos não apresentaram. 

Não se observou diferenças entre os animais do Sham e os grupos tratados com 

laser 660nm e 904nm. Possivelmente serão observadas diferenças morfológicas na 

arquitetura sinovial, análise esta em andamento atualmente.  
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