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Introdução e objetivos: 
A lesão medular espinal (LME) é incapacitante, irreversível e de alto custo econômico e 
social. Uma das principais consequências da LME é a perda significativa de tecido ósseo 
dentro de poucos meses a um ano após o trauma, levando a um declínio na densidade 
mineral óssea (DMO) e aumento do risco de fraturas. Não há na literatura padrões 
estabelecidos para diagnóstico, prevenção e tratamento das fraturas após LME. 
Objetivo: avaliar os efeitos do laser terapêutico de baixa intensidade (LLLT; ? = 808nm), 
fluência de 100J/cm² na consolidação de defeitos ósseos em tíbias de ratas com lesão 
medular.  
 
Métodos: 
Neste estudo, foram utilizados 3 grupos de animais, sendo o GC (n=8) animais do grupo 
controle, sem lesão medular, com defeito ósseo e sem tratamento com LLLT, o GLM 
(n=8) animais com lesão medular e defeito ósseo sem tratamento com LLLT e o GLML 
(n=8) animais do grupo laser, com lesão medular e defeito ósseo tratados com LLLT. As 
ratas foram anestesiadas e após laminectomia houve transecção no nível medular T9-
T10. Após 2 semanas da lesão medular foi realizado o defeito ósseo. O tratamento 
iniciou 24 horas após a cirurgia para realização do defeito ósseo, realizado por meio de 
um aparelho de laser terapia (808nm, 30 mW, 100 J/cm²) e foram repetidas a cada 48 
horas por um período de 2 semanas. Após a eutanásia, foi realizada a ressecção 
cirúrgica completa das tíbias, sendo a tíbia esquerda designada para análise histológica 
e a tíbia direita para análise biomecânica. As tíbias esquerdas foram preparadas para a 
confecção de lâminas, as quais foram avaliadas pela análise morfométrica, análise 
morfológica qualitativa e análise imunohistoquímica. 
 
Resultado: 
Pela análise qualitativa observou-se que o GC e o GLML apresentaram as trabéculas 
ósseas mais interconectadas. Na avaliação morfométrica houve menor área de tecido 
neoformado no GLM em comparação ao GC (ANOVA; Teste de Tukey, P?0,05). A 
mesma diferença não foi encontrada entre o GC e o GLML. Não houve diferença entre 
os grupos na avaliação biomecânica. A análise imunohistoquímica não apresentou 
diferença significativa entes os grupos.  
 
Discussão e conclusão: 
Concluímos que o laser acelerou o processo de reparo ósseo em ratas com lesão 
medular completa. 
 
 


