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RESUMO

CARVALHO, R.L.P. Avaliação do Efeito da Radiação Laser de Baixa Potência
sobre a Absorção do Antiinflamatório Diclofenaco Aplicado Topicamente em
Modelo Experimental de Lesão Muscular por Estiramento Passivo em Ratos.
2012 116 f. Tese (Doutorado em Farmacologia) – Instituto de Ciências Biomédicas,
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012.

Introdução: Estiramento muscular e outras desordens músculoesqueléticas são as
principais causas que desabilitam atletas e praticantes de atividades físicas. Seu
tratamento inclui AINES que desencadeiam vários efeitos adversos. O objetivo do
estudo foi investigar os efeitos da Terapia Laser de Baixa Intensidade (810nm) sobre
absorção do diclofenaco aplicado topicamente, além de investigar uma sinergia
entre ambos. Métodos: Foram quantificadas concentrações plasmáticas de
diclofenaco em diferentes tempos, com e sem irradiação do laser, em ratos Wistar
fêmeas. Ratos foram submetidos à indução do estiramento muscular. Os grupos
tratados receberam irradiação do Laser, antes da droga, 1 hora após a indução da
lesão, para analisar índice funcional, estudo eletrofisiológico, expressão gênica RTPCR de COX-1 e COX-2, PGE2 por espectrofotometria e histologia.
Resultados/Discussão: A utilização do Laser de Baixa Potência aumentou a
biodisponibilidade da droga e reduziu a inflamação e a lesão após estiramento
experimental, conduzindo a uma melhora da atividade de caminhar.

Palavras-chave: Alongamento passivo. Lesão muscular. Inflamação. Laser de Baixa
Potência. AINES.

ABSTRACT
CARVALHO, R.L.P. Evaluation of the Effect of Low Level Laser Treatment on
the Absorption of Topically Applied Anti-inflammatory Diclofenac in
Experimental Model of Muscle Injury in Rats by Passive Stretch. 2012 116 p.
Ph.D. Thesis (Pharmacology) – Institute of Biomedical Sciences, University of São
Paulo, São Paulo, 2012.
Introduction: Stretch muscle and other musculoskeletal disorders are the main
causes that disable the athlete and physically active practitioner. It´s treatment
includes NSAIDs that trigger adverse effects. The aim of the study was to investigate
the effect of Low Level Laser Therapy (810nm) on the absorption of topically applied
diclofenac, and investigate a synergy between them. Methods: quantify the plasma
concentrations of diclofenac in different times, with and without laser irradiation in
Wistar female rats. Female Wistar rats were subjected to induction of muscle stretch.
The groups received laser irradiation, prior to application of the drug, one hour after
induction of the injury, to analyze the sciatic index functional, electrophysiological
studies, gene expression by RT-PCR of COX-1 and COX-2, PGE2 by
spectrophotometry and histology. Results/Discussion: The use of Low Level Laser
Therapy increased the bioavailability of the drug and reduced inflammation and
muscle damage after stretch experiment, leading to a significant improvement in
walking activity.
Keywords: Passive stretching. Muscle injury. Inflammation. Low Level Laser.
NSAIDs.
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1 INTRODUÇÃO
1.1 Inflamação
O processo inflamatório é um mecanismo fisiopatológico útil, em resposta a
diversos tipos de doenças ou lesões, envolvendo interações complexas entre células
do sistema imunológico (circulantes e residentes) e tecido vascular (células
endoteliais e do músculo liso; TEDGUI e MALLAT, 2001), com objetivo de eliminar
do organismo a causa inicial da lesão e suas conseqüências (KUMAR et al., 1994;
MEADOR et al., 2009). Dependendo do tempo de duração, o processo inflamatório
pode ser classificado como agudo ou crônico, podendo haver, ao menos em parte,
uma sobreposição entre ambos os processos.
O processo inflamatório agudo refere-se à resposta que começa de maneira
abrupta e precoce, sendo caracterizada por três eventos principais, mediados por
moléculas solúveis ou por células do sistema imune: a) vasodilatação e diminuição
da velocidade do fluxo sanguíneo local, sinalizando calor e rubor; b) permeabilidade
vascular aumentada, ambos os eventos, conduzindo ao extravasamento de
proteínas, assim como o recrutamento de leucócitos para o espaço extravascular e,
subseqüente, formação de edema (ou tumor) e, c) liberação de uma variedade de
agentes pró-inflamatórios também capazes de produzir dor ou hiperalgesia (ALNAEMI e BALDWIN, 1999; TROWBRIDGE e EMLING, 1996; WEBSTER e GALLEY,
2003; WOOLF, 2011; YOSHIKAI, 2001).
Tais eventos são responsáveis pelo reconhecimento do local da lesão através
das células inflamatórias, com recrutamento específico de subpopulações de
leucócitos, predominantemente polimorfonucleares (PMNs) nas primeiras 12 horas,
com posterior remoção do agente ofensor e debridamento de células e tecidos
danificados, além de reparo e restabelecimento do equilíbrio do sítio inflamatório
(YOSHIKAI, 2001).
A reação inflamatória deixa de ser aguda após alguns dias, progredindo assim,
para a inflamação crônica, apresentando como característica uma resposta
proliferativa. Esta resposta consiste no aumento do número de fibroblastos e células
endoteliais, assim

como o

afluxo

de células

do

sistema

predominantemente macrófagos (TROWBRIDGE e EMLING, 1996).

imunológico

-
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Para que todos os eventos do processo inflamatório ocorram, são necessários
mediadores

humorais

e

celulares

como:

citocinas,

proteases

plasmáticas,

metabólitos do ácido araquidônico, fator de ativação plaquetária (PAF), aminas
vasoativas, neuropeptídeos e óxido nítrico. Esses mediadores liberados estão
envolvidos na amplificação e propagação da resposta inflamatória (FOEGH e
RAMWELL, 2003; KUMAR et al., 1994; H-G. SCHAIBLE et al, 2010; WEBSTER e
GALLEY, 2003).
Independentemente do estímulo desencadeante do processo inflamatório, as
células lesionadas ativam o sistema fagocítico mononuclear (monócitos circulantes e
macrófagos teciduais), iniciando assim a cascata de eventos pela secreção das
citocinas IL-1 (interleucina) e TNF (fator de necrose tumoral). No local, agem sobre
as células da matriz ou estroma tecidual, principalmente fibroblastos e células
endoteliais, causando assim, a liberação de um segundo conjunto de citocinas que
incluem, além de IL-1 e TNF, também IL-6 e IL-8 e as proteínas inflamatórias (MIP-1)
e quimiotáticas de macrófagos. A MIP-1, juntamente com IL-1 e IL-8 atrai para o sítio
inflamatório monócitos e neutrófilos, que secretam um terceiro conjunto de citocinas,
incluindo o TNF-α e outros fatores quimiotáticos, que retroalimentam o processo
inflamatório (BAUMANN; GAULDIE, 1994; VOLTARELLI, 1994).
O endotélio vascular desempenha um papel central na comunicação entre o
sítio inflamatório e os leucócitos circulantes, tanto pela expressão de moléculas de
adesão, que facilitam a migração tecidual de monócitos e neutrófilos, quanto pela
modificação do tônus vascular mediado por metabólitos do ácido araquidônico
(prostaglandinas, tromboxanos e leucotrienos) e ainda pelo óxido nítrico e pelas
cininas, causando vasodilatação (eritema), aumento da permeabilidade vascular
(edema) e hipotensão arterial. A outra manifestação cardinal da inflamação é a dor,
que tem como mediadores, além das prostaglandinas, a bradicinina, que também
participa da ativação da cascata da coagulação (BAUMANN; GAULDIE, 1994;
VOLTARELLI, 1994).
As prostaglandinas são produzidas a partir do ácido araquidônico, por duas
isoformas da enzima ciclo-oxigenase (COX) a COX-1 e a COX-2. A COX-1 é
expressa na maioria dos tipos celulares, regulando funções fisiológicas normais
como a contratilidade gastrointestinal (GI), a proteção da mucosa, agregação
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plaquetária e a manutenção da função renal. A COX-2 é considerada como
essencial, mas não exclusiva do processo inflamatório (XIE et al., 1991). Sua
expressão é fisiológica em alguns tecidos (renal, cerebral e pulmonar), mas atua
predominantemente em locais de inflamação. Sua indução resulta na produção de
prostaglandinas, que acabam induzindo a formação de edema e destruição tecidual,
associada com os episódios agudos da inflamação, que contribuem para a sensação
de dor (DIONNE et al., 2001; VANE; BAKHLE; BOTTING, 1998.). Sua ativação
também produz prostaglandinas que contribuem para os processos que levam a
resolução da inflamação (GILROY et al., 1999; WALLACE et al., 1998.) contribuindo,
por exemplo, para a reparação de úlceras gástricas (FU et al., 1999; JONES et al.,
1999; MIZUNO et al., 1997; MA; DEL SOLDATO; SCHMASSMANN et al., 2006;
WALLACE, 2002;).
1.2 Inflamação Muscular

O exercício físico não habitual e exaustivo, ou de alta intensidade, acaba por
induzir alterações estruturais, ultra-estruturais e bioquímicas de caráter focalizado e
reversível (DUARTE 1993; MAGALHÃES 1996; MAGALHÃES 2000; MOTA 1995;
ROBERTS e WILSON 2007). Tais alterações possuem características de uma
doença aguda, chamada de Miopatia do Exercício (ME). Existem evidências de que
a grande abundância de sinais e sintomas que estão associados a ME é dependente
do tipo de contração (excêntrica vs. concêntrica), da intensidade, duração (DUARTE,
1993; MAGALHÃES 2000; SOARES 1989) e fatores que se relacionam ao próprio
indivíduo, como a idade e seu nível de condicionamento físico (SOARES 1989).
As lesões musculares respondem por cerca de 30% das lesões esportivas e
dessas, mais de 90% são causadas por força ou estiramentos excessivos do
músculo. (WRIGHT-CARPENTER 2004). Os exercícios mais comuns que podem
induzir lesão são aqueles que possuem altos componentes excêntricos, como
exercícios resistidos, exercícios de salto, pliometria e corridas intermitentes com
mudança de direção rápida (TWIST e ESTON 2005).
Existem na literatura diversas evidências já descritas quanto a métodos
indiretos de mensuração da lesão muscular, principalmente em humanos. Para tal
podemos citar a diminuição acentuada da força isométrica máxima voluntária
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(MACINTYRE 1996; NEWHAM 1983; NOSAKA 2001), o aumento significativo da
sensação de desconforto muscular (APPEL 1992; CLARKSON 1986; FRIDÉN
1986), o aumento significativo das concentrações plasmáticas da creatina quinase
plasmática (ARMSTRONG 1990; CLARKSON 1992; EBBELING 1989; FOLEY 1999;
LAPOINTE 2003), assim como de citocinas (IL-1β e IL-6), e ainda a lactato
desidrogenase e a transaminase oxalacética glutâmica (CHEN 1995). Os níveis
dessas substâncias normalmente se encontram elevados quando ocorre lesão
muscular aguda.
Quando utilizados protocolos experimentais com animais, as análises
envolvem métodos diretos, onde o músculo é retirado para realização de analises
histológicas, bioquímicas, etc.
Um dos mecanismos que desencadeia a lesão é o influxo excessivo de cálcio,
que por sua vez é gerado pelos danos ocorridos no sarcoplasma ou no retículo
sarcoplasmático da fibra. Esse processo leva à perda da homeostase e ao estímulo
à proteólise cálcio-dependente, provocando assim, uma degeneração tecidual
(CHARGÉ e RUDNICKI 2004).
Após a lesão, ocorrem alterações nas populações de células inflamatórias
circulantes. Inicialmente neutrófilos e posteriormente monócitos e linfócitos são
recrutados para o sítio inflamatório onde produzem enzimas proteolíticas para a
limpeza e reparo do tecido lesionado. Fatores quimiotáticos estimulam a infiltração
de neutrófilos, incluindo prostaglandinas, TNF-α e as interleucinas IL-1β e IL-6. Os
neutrófilos fagocitam a fibra muscular lesionada por meio de ativação do sistema
enzimático nicotinamida adenina dinucleotídio fosfato-oxidase (NADPH-oxidase) e
da liberação de enzimas proteolíticas a partir dos seus grânulos intracelulares. Essa
resposta não é específica, podendo acarretar lesão de células normais adjacentes
ao local lesionado (HONG et al., 2009; NIEMAN et al., 2005).
De forma inicial ocorre a síntese das citocinas pró-inflamatórias, TNF-α e IL-1β,
as quais estimulam a síntese de IL-6. A IL-6 tem um papel de mediador primário da
reação de fase aguda, estimulando a produção hepática de proteínas de fase aguda,
como a proteína C reativa (PCR) e inibidores de proteases (como o inibidor de
protease α-1). A resposta de fase aguda restaura proteínas depletadas ou lesadas e
ainda reverte os efeitos prejudiciais da resposta inflamatória inicial, assim, vista
desse ângulo, a IL-6 desempenha um papel mais restaurativo do que pró-
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inflamatório

e

ainda

estimula

a

glândula

hipófise

a

liberar

o

hormônio

adrenocorticotrófico (ACTH), aumentando a liberação do hormônio cortisol a partir
do córtex adrenal (LIRA et al., 2009; NIEMAN et al., 2005).
Diferentes tipos de terapias, farmacológicas e não-farmacológicas, têm sido
utilizados com o objetivo de prevenir ou ao menos amenizar os resultados deletérios
deste tipo de esforço. Dentre estes, podemos citar: a) drogas anti-inflamatórias; b)
suplementos

nutricionais

como

creatina,

arginina,

etc;

c)

crioterapia;

d)

massoterapia; e) eletroterapia e f) terapia laser de baixa potência.

1.3 Diclofenaco

O diclofenaco faz parte da categoria de anti-inflamatórios não esteroidais e é
um ácido orgânico fraco (pKa= 4.00). Sabe-se que a sua principal ação é a
capacidade em diminuir a atividade das isoformas da enzima ciclooxigenase (COX-1
e COX-2), e conseqüente inibição da síntese de prostaglandinas (BANNING 2008;
RODRÍGUEZ 2007; SATO 1997, TOGNINI 1998).
Em importante meta-analise publicada no British Medical Journal, Bjordal e
colaboradores (2004) analisaram mais de 13.000 pacientes com relação a doenças
inflamatórias crônicas e utilização de fármacos antiinflamatórias não esteroidais,
incluindo fármacos de ultima geração como os coxibs. Neste estudo, os autores
demonstraram que em doenças inflamatórias de longa duração, fármacos
antiinflamatórias apresentaram efeito ligeiramente superior ao placebo, e que este
fato não suporta o uso de tais fármacos nas referidas doenças, principalmente se
levados em conta os efeitos adversos apresentados pelos fármacos antiinflamatórios. Este artigo suscitou grande polemica na comunidade cientifica e não
cientifica, a respeito de novas terapias que possam ser utilizadas em patologias
inflamatórias de longa duração, assim como, a comprovação de sua eficácia
terapêutica.

Mais

recentemente,

Bjordal

et

al

(2007)

demonstraram

surpreendentemente, em outra meta-análise de estudos clínicos randomizados,
duplo-cegos e placebo-controlados, que o único AINE que apresentava eficácia
clinicamente relevante no alívio da dor na osteoartrite de joelho era o diclofenaco
aplicado topicamente (Figura 01).
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Figura 01: Gráfico demonstrando eficácia clínica das AINES no alívio da dor na
osteoartrite de joelho.

Fonte: Bjordal JM, Klovning A, Ljunggren AE, Slørdal L. Short-term efficacy of pharmacotherapeutic interventions in
osteoarthritic knee pain: A meta-analysis of randomised placebo-controlled trials. : Eur J Pain. 2007 Feb;11(2):125-38.

Quando usado por via oral, o diclofenaco apresenta importantes efeitos
adversos como: sangramento gastrointestinal, úlcera gástrica, complicações renais e
cardíacas, entre outros (BANNING 2008; McCOMACK e SCOTT 2008). Já, em
formulações tópicas esses efeitos adversos praticamente não são encontrados e sua
eficácia é tão boa quanto por via oral ou IM (BANNING 2008; CRAMER e SAKS
1994; MIYATAKE 2008; MOORE 1998; VAILE 1998).
Segundo Miyatake et al. (2008), a eficácia da administração por via oral dos
anti-inflamatórios não esteroidais (AINES) em tecidos musculares e sinoviais está
razoavelmente estabelecida. Em seu estudo, compararam a concentração
plasmática entre o diclofenaco administrado por via oral e aplicado por via tópica,
utilizando dosagens recomendadas em prescrições clinicas. Os autores concluíram
que a aplicação tópica também é um método efetivo.
A eficácia da absorção do diclofenaco aplicado topicamente depende da
facilidade em transpor os diferentes tecidos da pele (STANOS 2007), possuir um
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baixo peso molecular (<500 Daltons) e ter características tanto hidrofílica quanto
lipofíclica para atravessar a camada do stratum corneum (VAILE 1998).

1.4 Terapias não Farmacológicas - Laser de Baixa Potência
A radiação Laser possui um comprimento de onda único com algumas
características especiais, como unidirecionalidade, coerência e monocromaticidade
(KARU 1998).
O efeito de estimulação com Laser de Baixa Potência (LBP) depende do
comprimento de onda, da dose e da intensidade da luz utilizada na irradiação
(MICKLEY 1988; VILLARROYA-APARICIO, 1994).
A terapia com Laser de Baixa Potência incide sobre as reações não térmicas
(atérmicas) da luz com o tecido ocasionando efeitos fotoquímicos (HONMURA 1993;
SCHAFFER 2000; YASUKAWA 2007). Tais efeitos fotoquímicos ocorrem devido a
presença de fotorreceptores especialmente sensíveis a determinados comprimentos
de onda. A absorção desses fótons por biomoléculas intracelulares específicas
produz estimulação ou inibição de funções biológicas como atividade enzimática por
exemplo. Estas alterações determinarão mudanças fotodinâmicas em cadeias
complexas e moléculas básicas de processos fisiológicos com conotações
terapêuticas (KARU 1987; KARU 2003).
Acredita-se que a ação do LBP sobre o tecido está relacionado a possibilidade
dele inibir o aparecimento de fatores quimiotáticos nos estágios iniciais da
inflamação (CAMPANA 1998; CAMPANA 1999); inibir a síntese das prostaglandinas
(SATTAYUT 2000; VASSELJEN 1992) além de inibir o esfíncter pré-capilar, através
de mediadores químicos. Estudos adicionais sobre o efeito antiinflamatório do laser
de baixa potência ainda se fazem bastante necessários.
Estudos recentes realizados em humanos confirmaram um fato que já havia
sido relatado inúmeras vezes. Segundo Samoilova et al (2008), a irradiação com
LPB foi capaz de aumentar em 32% após 2 minutos de irradiação, e em 45% após
20 minutos, o fluxo sanguíneo na microcirculação cutânea. Esse efeito foi bloqueado
pela aplicação local do Inibidor da síntese de óxido nítrico (LNMMA).

28
Diversos outros artigos também relatam esse aumento na microcirculação local
e também apresentando uma vasodilatação no tecido irradiado (KAMI 1985;
MAEGAWA 2000; MIRÓ 1989; SCHINDL 2002 e IHSAN 2005).
De acordo com a teoria da regulação do fluxo sanguíneo, metabolitos
vasoativos são liberados da fibra muscular na proporção das atividades de difusão e
essa vasodilatação metabólica aumenta o suprimento de oxigênio e nutrientes em
resposta à demanda tecidual (JACOBS; SANTOS et al., 2002; SEGAL, 2000).
O laser vermelho produz relaxamento vascular com a elevação do GMP c.
Especula-se que a absorção da luz pelo tecido vascular, através da indução do
óxido nítrico (NO), eleva o GMPc. A vasodilatação estaria sendo provocada pelo
efeito

hipotensor

tanto

pelos

inibidores

da

fosfodiesterase

como

pelos

nitrovasodilatadores do GMPc circulante (KIPSHIDZE et al, 2000).
Experimentos in vivo em laboratórios demonstraram indução significativa de
iNOS,

após irradiação laser em artéria ilíaca de coelhos (MOITRA, 2007), e de

acordo com resultados encontrados, se a irradiação laser eleva os níveis de GMPc,
possivelmente estaria ocorrendo uma importante vasodilatação local, facilitando
assim, o transporte de nutrientes para região irradiada como também a remoção de
metabólicos que prejudicasse a contração muscular.
Nos últimos anos, inúmeros estudos clínicos randomizados, placebo-controle
foram realizados, fazendo com que a Terapia Laser já seja considerada como
alternativa terapêutica para várias doenças.
Recentemente, vimos acumulando experiência em trabalhos experimentais e
clínicos com a aplicação do LBP em diferentes situações. (AIMBIRE 2005; AIMBIRE
2006; AIMBIRE 2007; ALBERTINI 2002; BJORDAL 2006; BJORDAL 2007;
BJORDAL 2008; CORREA 2007; LEAL 2009; LOPES-MARTINS 2005; LOPESMARTINS 2005; LOPES-MARTINS 2006 a e b; STERGIOULAS 2008).
Durante este tempo, fomos capazes de caracterizar o efeito da Terapia com
LBP na reação inflamatória de edema de pata, pleurisia e dermatite, hiperreatividade
de vias aéreas em ratos e camundongos, e tendinite de tendão de aquiles em
humanos. No entanto, é muito importante ressaltar que muito pouco se conhece a
respeito do mecanismo de ação dos lasers infravermelhos. Neste sentido, os
estudos experimentais com estes comprimentos de onda assumem grande
relevância para o esclarecimento do mecanismo de ação da terapia. Atualmente, os
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lasers de comprimento de onda na faixa do infravermelho próximo são os mais
utilizados em doenças inflamatórias articulares e músculo-esqueléticas.
No intuito auxiliar o tratamento dessas doenças, melhorando a absorção de
fármacos e outras substâncias, estão sendo utilizados e pesquisados diversos meios
como agentes químicos, imersão, microagulhas e ultrasom. Entretanto, em alguns
fármacos, nenhum desses meios consegue fazê-los ultrapassar de maneira
satisfatória a stratum corneum (SC) (GÓMEZ 2010; LIU 2010; STUMPP 2005).
A stratum corneum é a camada mais externa da nossa pele e tem como uma
de suas funções atuar como uma barreira contra infecções. Esta camada é
constituída por corneócitos, que são considerados um depósito de queratina (células
sem núcleos e inviáveis) removidas por descamação, possuindo uma espessura em
torno de 0,04mm (EGELRUD 2000; SIMÕES 2001).
Diversos tipos de laseres vêm sendo testados com o objetivo de facilitar a
absorção e penetração de drogas através da SC, de forma mais eficaz e sem causar
danos teciduais, como os Lasers de CO2, Nd: YAG, IPL (intensed pulsed light) e os
diodos (GOMEZ 2008; LIU 2010; STUMPP 2005). No entanto, tais estudos não
avaliam a biodisponibilidade plasmática dos fármacos utilizados.
Estudos in vitro e in vivo demonstram uma grande capacidade de melhora na
penetração de fármacos e substâncias através do SC, com a aplicação do laser,
sem causar danos na pele. Essa melhora na capacidade foi demonstrada por
análises como tomografia por coerência óptica, VIS-NIR espectrômetro de fibra,
espectrofotômetro, scanner espectral etc. (GOMEZ 2010; LEE 2002; LIU 2010;
McAULIFFE 1997; STUMPP 2005).
Contudo, a melhora na permeabilidade atribuída ao laser ainda não é
totalmente entendida.
Tendo em vista os dados apresentados anteriormente, a importância da
utilização de terapias não medicamentosas representa um fator altamente relevante
para o Sistema de Saúde, especialmente em países em desenvolvimento. No
entanto, o estabelecimento de parâmetros básico, para o início de estudos clínicos
para a utilização desta técnica se faz ainda extremamente necessário.
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HIPÓTESE

Tendo em vista os efeitos antiinflamatórios do Laser de baixa potência
associados a seus efeitos vasodilatadores sobre a microcirculação, entendemos que
a radiação laser pode influenciar ou mesmo potencializar a absorção do diclofenaco
aplicado topicamente. Além disso, as terapias farmacológicas e laser devem agir de
maneira sinérgica, potencializando os efeitos antiinflamatórios de cada uma
isoladamente.
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OBJETIVOS

O objetivo desse trabalho é avaliar o efeito da irradiação com Laser de baixa
potência sobre a absorção do diclofenaco aplicado topicamente, comparando os
níveis plasmáticos do fármaco com e sem aplicação do Laser.
Além disso, visamos investigar o efeito das terapias de forma combinada sobre
aspectos funcionais do animal, e investigar se há qualquer tipo de sinergia entre as
duas terapias.
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MATERIAL E MÉTODOS

4.1 Animais

Foram utilizados 252 ratos Wistar fêmeas pesando em torno de 200g
provenientes do biotério do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São
Paulo – USP. Os animais foram mantidos em condições padrão de temperatura (2224ºC), umidade relativa (40-60%), ciclo de 12 horas claro-escuro com água e ração
ad libitum. Os ratos foram randomizados e divididos em grupos de 6 animais.
Nossos protocolos experimentais foram aprovados pelo Comitê de Ética em
Experimentação animal do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São
Paulo (ICB_USP) nº 30 fls. 87 livro 02.

4.2 Grupos Experimentais para Determinação das Concentrações de Diclofenaco
em Plasma de Ratos.

Foram utilizados os seguintes grupos experimentais para a determinação das
concentrações plasmáticas de diclofenaco em animais não lesionados:
 Hígido - Animais saudáveis
 Diclofenaco IM
 Laser + diclofenaco IM
 Diclofenaco tópico
 Laser + diclofenaco tópico

Foram quantificadas as concentrações plasmáticas de diclofenaco por
espectrometria de massas em diferentes tempos (0, 15, 30 min, 1, 2, 4, 6, 12 e 24
horas) em todos os animais tratados e não tratados.
A energia Laser utilizada foi de 3 Joules, previamente estudada no modelo de
Ramos, 2010 como ideal.
Grupos tratados receberam Diclofenaco na dose de 1 mg/kg (miligrama por
kilograma) I.M. (aplicado no glúteo do animal) e topicamente.
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4.3 Determinação das Concentrações de Diclofenaco em Plasma e de Ratos.
As determinações das concentrações de Diclofenaco em plasma de ratos foram
realizadas na Unidade Analítica Cartesius – Laboratório do Prof. Dr. Gilberto De Nucci no
Departamento de Farmacologia do ICB/USP, segundo Protocolo Analítico de Validação
do Método METGRU 08-07 - Determinação de Diclofenaco em plasma humano por
LC-MS/MS.

4.4 Protocolo de Coleta das Amostras das Concentrações plasmáticas
As amostras de sangue dos animais foram coletadas via retro orbital nos
tempos determinados (mencionados anteriormente).
Em cada tempo pré-determinado de coleta, cerca de 500 µL de sangue foram
retirados com capilar e colocados em um tubo limpo heparinizado. As amostras
foram centrifugadas durante 10 minutos á 4.000 RPM (Centrífuga Beckman GPR
Centrifuge – São Paulo, Brasil). O plasma foi separado em tubos de plástico com
tampa rosqueável e anel de vedação identificados e armazenados em freezer a – 20
°C, para posterior análise.
As amostras de cada animal foram analisadas no mesmo dia, evitando assim
variações inter-ensaio. As concentrações plasmáticas do diclofenaco foram medidas
por cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) de fase reversa, e os picos foram
monitorados através de detectores de espectrometria de massa (MS/MS).

4.5 Extração de Amostras Plasmáticas

Os procedimentos descritos foram aplicados não somente para amostras
desconhecidas, mas também para a extração de curva padrão e dos controles de
qualidades.
Durante a execução da extração das amostras desconhecidas, estas
ocorreram sob a luz amarela, o seguinte protocolo experimental foi seguido.
1. Colocou-se um número apropriado de tubos teste de vidro descartáveis de 12
x 120 milímetros em uma grade. Os tubos devem ser numerados de acordo
com a folha proforma do ensaio gerada, como definido acima;
2. Adicionou-se (100 uL) de plasma das amostras dos animais em cada tubo;
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3. Em cada um dos tubos adicionou-se, utilizando pipeta automática calibrada,
50 uL de padrão interno (solução de Naproxeno 2 ug/mL) e homogenizou-se
(vortex) a amostra por aproximadamente 10 s;
4. Adicionou-se 25 uL de ácido fórmico ;
5. Homogenizou-se (vortex) por 10 segundos;
6. Adicionou-se 4 mL da mistura de éter etílico/ hexano (80/20; v/v) em todos os
tubos e executou-se a extração, através da homogenização (vortex) durante
40s;
7. Transferiu-se então a fase orgânica superior para um outro jogo de tubos de
vidro limpos e evaporou-se sob fluxo de N2 a 45 ºC;
8. Dissolveu-se os resíduos secos com 1mL de Acetonitrila/Água (50/50; v/v)
com 1mM de ácido acético, homogeniza-se por 20 segundos (vortex) e em
seguida transferiu-se as soluções para placas de PCR utilizando pipetas
automáticas com ponteiras de plástico descartáveis;
9. Tamparam-se as placas de PCR e colocaram-se as placas nos racks do autoinjetor.

4.5.1 Resumo do Método Analítico
Determinação de Diclofenaco em plasma humano por LC -MS/MS
Diclofenaco (A. Fig.02) e o padrão interno Naproxeno (B. Fig.02) foram extraídos de
plasma e analisados por combinar LC-MS/MS com Turbospray negativo e modo de
detecção MRM.
Figura 02: Estrutura química de Diclofenaco (A) e de Naproxeno (B).

A
Fonte: Protocolo analítico e relatório de validação do método. Chien, L.S., 2007.

B

35
4.5.2 Materiais do Método Analítico
O método requer os seguintes instrumentos, padrões analíticos, reagentes e
espécimes biológicas. Os instrumentos, os padrões analíticos e/ou os
reagentes de outros fabricantes, com uma especificação equivalente, podem
substituir aqueles alistados.

Instrumentos
A maioria dos instrumentos requeridos está listado na tabela 2.

Tabela 1 - Instrumentos.
Instrumentos
Pipetas automáticas ajustáveis (P200, P1000 e P10000)
Ponteiras plásticas descartáveis - Labtip amarela (escala 5 - 200 µL) e Labtip
azul (escala 200 - 1000 µL)
Tubos teste de vidro descartáveis 120 x 12 mm
Tubos teste de vidro descartáveis 75 x 12 mm
Eppendorf - pipetas de repetição
Tubos Falcon de 50 e 15 mL de capacidade
Placas de PCR para auto injetor
Misturador Vortex
Balança analítica

Tabela 2 - Os Componentes do HPLC:
Componente

Fabricante/País

Modelo

Cromatografia líquida

Agilent/Alemanha
CTC Analytics, Switzerland
Sciex/Applied
Biosystems,Canada
Sciex/Applied
Biosystems,Canada
Sciex/Applied
Biosystems,Canada

G1311A/ DE40928638
112512

Auto injetor
Espectômetro de massa
Source
Sistema de dados

API 4000 /J3540205
Turbospray negativo
Analyst v 1.4.1
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Padrões Analíticos
A fim de conduzir os testes, a qualidade dos padrões de referência usados na
preparação das soluções foi avaliada. Como autenticidade dos padrões de
referência foram registrados, na tabela seguinte, a origem e o número de lote dos
padrões analíticos.
Tabela 3 – Informações dos padrões de referência
Padrão

Propósito

Fabricante

Lote #

Data de
validade

Origem

Diclofenaco

Analito

USP

H0B150

Lote
Corrente

4

Naproxeno

Padrão
interno

USP

3001100303

31/01/2008

4

1- Certificado de padrão de referência USP e EP; 2 – Padrão comercialmente fornecido; 3 – Sintetizado por laboratório analítico. 4 – Fornecido por industria
farmacêutica; 5 – Padrão revalidado.

Tabela 4 - Reagentes
Reagente

Descrição

Acetonitrila
Metanol
Água deionizada
Isopropanol
Eter etílico
Hexano
Ácido Acético
Ácido Fórmico

Grau HPLC
Grau HPLC
Grau análise
Grau HPLC
Grau HPLC
Grau HPLC
Grau análise
Grau análise

4.6 Modelo de Lesão Muscular por alongamento Passivo

Para o protocolo de alongamento do músculo tibial anterior, foi adaptado o
protocolo de NIKOLAOU et al., (1987). No protocolo original de NIKOLAOU, o
alongamento foi realizado diretamente no tendão distal do músculo tibial anterior,
neste momento foi realizado uma vulsão, a fim de separar o músculo tibial do tecido
subcutâneo juntamente com a pele, para tal procedimento adentrou-se no pequeno
corte já realizado com uma tesoura fechada sobre o músculo, retornando no sentido
caudal com a tesoura aberta, expondo todo o músculo do animal. Em seguida, com
o auxílio de um bisturí, o tendão foi separado de sua inserção.
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Ao término do alongamento, a incisão foi fechada e o animal recebeu uma
única dose de antibiótico. Em nosso protocolo, foi decidido pelo alongamento sem
exposição cirúrgica do músculo, para evitar recrutamento de células inflamatórias e
outras alterações histopatológicas, segundo NIKOLAOU, adaptado por CARDOSO
(2006), com a diferença de o nosso estudo ser de caráter agudo.
Neste trabalho o protocolo de alongamento do músculo tibial anterior foi
realizado, conforme descrito a seguir:
Os animais foram anestesiados com uma mistura de ketamina:xilazina (80:16
mg/Kg; König, Avellaneda, Argentina), por via intraperitoneal (i.p), antes de serem
submetidos ao protocolo de alongamento passivo do músculo tibial anterior.
Após pesagem do animal, este foi posicionado, em decúbito dorsal, sobre
cortiça acoplada ao sistema de alongamento. O membro posterior direito foi
firmemente preso com linha, que passou por uma roldana e se prendeu a uma
pisseta com volume de água que correspondeu a 150% do corporal do animal. Esta
linha foi fixada sobre o dorso da pata do animal, realizando uma flexão plantar,
alongando o músculo tibial anterior da pata posterior direita do animal. O protocolo
foi realizado uma única vez sendo que o animal recebeu a tração durante 20
minutos, descansando por 3 minutos e novamente mais uma tração durante 20
minutos.
Figura 03: Rato sendo submetido ao protocolo de alongamento do músculo
tibial anterior.

Figura 3 : Foto do sistema utilizado para alongamento do músculo tibial anterior.
Fonte: (CARVALHO, 2012)
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4.7 Avaliação Funcional

A avaliação funcional foi realizada utilizando a walking track analysis, descrita
por De Medinacelli (1982). Na walking track analysis o animal foi colocado em um
corredor de madeira com acesso a um ambiente escuro e sobre o corredor foi
colocado um papel com a mesma largura. O rato a ser avaliado teve suas patas
traseiras marcadas com tinta. O início da avaliação ocorreu com o animal sendo
liberado no início do corredor, por onde caminha em direção ao ambiente escuro,
deixando impressas as marcas das patas traseiras (Figura 04). Todos os ratos
tiveram uma adaptação e exploração do local, bem como o registro da normalidade
de cada animal, antes do procedimento de alongamento passivo.
Figura 04 – Rato durante Walking track analysis.

Fotografia de um rato andando em um corredor com as dimensões de 42 × 8,2 cm, em direção a uma caixa
colocada num dos seus extremos, deixando as suas pegadas impressas na tira de papel.
Fonte: (VAREJÃO, 2003).
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O teste foi realizado antes do protocolo de alongamento e 1h antes do sacrifício
do grupo 6hs. As seguintes medidas foram coletadas com paquímetro após o
registro em papel: 1) o espaço entre a segunda e a quarta falange distal (ITS
intermediary toe spready): 2) o espaço entre a primeira e a quinta falange distal (TS
toe spready) e 3) o espaço entre a borda proximal do pé e a terceira falange distal
(PL print length) (Figura 05).
Figura 05 – (A) Exemplos de medidas em pegadas de rato e (B) medida em face
plantar da pata do rato.

(A) Medição dos parâmetros numa pegada de um rato normal. (B) Face plantar do pé de
um rato para ilustrar a correspondência anatômica dos parâmetros avaliados. PL =
Comprimento da Pegada; TS; = Largura da Pegada; e ITS = Largura Intermédia da
Pegada.
Fonte: (VAREJÃO, 2003).

Após os valores encontrados nos testes de walking track foi realizado o cálculo
do SFI ( sciatic function index ), de acordo com a fórmula abaixo (De Medinacelli,
1982):
SFI = -38.3 x (EPL – NPL) + 109,5 x (ETS – NTS) + 13,3 x (EITS – NITS) – 8,8

NPL

NTS

NIT

(1)
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As medidas foram identificadas pela letra E, para a pata em estudo, e pela
letra N, para a pata normal. Para a interpretação dos resultados, foram subtraídas as
médias pré lesão da pós lesão.

4.8 Estudo Eletromiográfico
4.8.1 Preparação das amostras
O animal foi anestesiado com Ketamina e Xilazina (100 mg/kg e 20 mg/kg
respectivamente, I.M.) e fixado numa mesa cirúrgica. Em seguida, o animal foi
submetido a um corte na pele próximo a região plantar do metatarso. Posteriormente
foi realizada uma vulsão, separando o músculo tibial do tecido subcutâneo
juntamente com a pele; para tal procedimento adentramos no pequeno corte já
realizado com uma tesoura fechada sobre o músculo, retornando no sentido caudal
com a tesoura aberta, expondo todo o músculo do animal. Então, com o auxílio de
um bisturi, o tendão foi separado de sua inserção e amarrado a um fio. A fáscia
muscular foi removida, tornando mais fácil o isolamento do músculo. Após a secção,
o músculo foi puxado no sentido contrário a sua inserção através do fio, de forma a
ficar isolado da tíbia.

Figura 06 - Músculo tibial anterior - Nervo tibial

Foto do Músculo tibial anterior - Nervo tibial.
Fonte: (CARVALHO, 2012)
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Figura 07 - Preparação Músculo tibial - Nervo tibial. Músculo posicionado na
horizontal e eletrodo ligado ao nervo tibial.

Músculo tibial posicionado na horizontal e eletrodo ligado ao nervo tibial.
Fonte: (CARVALHO, 2012)

Durante todo o procedimento de estimulação do músculo tibial anterior, o
mesmo foi mantido hidratado com solução salina (0,09 %). Na região da inserção,
próximo a região plantar do metatarso, o músculo, através do tendão foi conectado a
um transdutor isométrico (Ugo Basile®; Vareze, Italy) e o nervo ciático a um eletrodo
bipolar.
O músculo foi submetido a uma tensão constante de 10 g. A preparação foi
estimulada indiretamente por pulsos de 6-7 V, 0,2 Hz e 2 ms. de duração. As
contrações musculares em resposta aos estímulos indiretos foram registradas em
fisiógrafo GEMINI 7070 da UGO BASILE® através do transdutor isométrico. Para
induzir a contração tetânica, elevou-se a freqüência para 60 Hz. A fadiga muscular
foi caracterizada pela incapacidade de se manter a contração muscular, havendo o
decaimento da amplitude em 50 % da máxima registrada, para se evitar a morte do
tecido, decorrente da contração tetânica.
Para cada grupo, foram realizadas as contrações tetânicas a cada 10
minutos, no período de 30 minutos, perfazendo um total de 3 contrações para cada
animal de cada grupo.
A partir dos registros, foram analisados:
a) a intensidade da força de contração (amplitude) em gramas;
b) o tempo necessário para que a contração decaísse a metade da máxima
(50 % de fadiga muscular) em segundos;
c) a área sob a curva tempo X intensidade. Representado na Figura 08.
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Figura 08 – Figura representativa de uma contração tetânica.

Esquema representativo de uma contração tetânica.
Fonte: Lopes-Martins, 2006

4.9 Esquema dos Grupos Experimentais

4.10 Terapia com Laser de Baixa Potência

Foi utilizado um laser de baixa potência do tipo Thera-lase (DMC®), operando
no comprimento de onda de 830 nm em modo contínuo, na dose de energia de 3
Joules. Figura 09.
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Figura 09: Equipamento Laser utilizado nos experimentos.

Figura 8: Equipamento Laser utilizado para irradiações dos animais.
Fonte: (CARVALHO, 2012)

4.11 Parâmetros do Laser
Energia

Potência

(Joules)

(mW)

3

100

Diâmetro do Feixe (cm2)

0,028

Tempo de Irradiação
30 s

A irradiação com Laser foi realizada no modo de contato, em apenas um ponto na
região média do músculo tibial anterior dos ratos, após a indução da lesão muscular.

4.12 Análise Histológica
4.12.1 Microscopia de luz (óptica)

As amostras do tecido foram fixadas em formol 10% por um período de 72
horas. Posteriormente, as amostras foram desidratadas e submetidas a uma série
gradativa de banhos de álcool, começando com 50% e progredindo até o álcool
absoluto 100% (SYNTH). Em seguida os músculos foram diafanizados com Xilol por
4 horas (SYNTH) para impregnação (embebição) e inclusão em Paraplast ® das
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amostras. Em seguida, estas foram colocadas em recipientes de alumínio
adequados, com Paraplast ® fundido por 4 horas. Após a impregnação, as amostras
foram colocadas em um pequeno recipiente coberto com parafina fundida e
deixadas para endurecer, formando um bloco contendo o tecido. Para a microtomia
foram realizados cortes com 5 µm de espessura em micrótomo LEICA RM 2125 RT,
lavados e colocados em banho-maria. Uma vez precedido o preparo das amostras
os cortes foram colocados em lâminas para serem corados, com o corante
Hematoxilina-Eosina (H.E.). Após a coloração os cortes foram montados em lâminas
permanentes para posterior análise ao microscópio óptico e fotografados através de
sistema de microfotografia (Olympus System Microscope Model CX 41 – Olympus
PM10SP Automatic Photomicrographic System). Este protocolo foi realizado para os
grupos 3hs e 6hs.

4.13 Análises Bioquímicas
4.13.1. Análise de expressão gênica de COX-1 e COX-2, pela reação em cadeia da
polimerase após transcrição reversa em tempo real (real time RT-PCR)
A expressão gênica das enzimas COX-1 e COX-2 foram quantificadas pela
reação em cadeia da polimerase (PCR) em tempo real. O músculo tibial anterior
direito, depois de removido, foi imediatamente congelado em nitrogênio líquido e
mantido a -80ºC até o processamento. O RNA total foi extraído, usando o reagente
Trizol (Gibco BRL, EUA), de acordo com instruções do fabricante. Após tratamento
com DNAse, a síntese dos cDNAs foram processadas pelo método da transcriptase
reversa empregando a enzima SuperScript (Invitrogen) a partir de 2 g de RNA total
e na presença de mistura de primers randômicos e oligo dT. Os experimentos de
Real-Time PCR foram programados da seguinte maneira: 1 ciclo de desnaturação
inicial de 10 min a 95 °C, e 40 ciclos de amplificação (30 seg de desnaturação a 95
C e 1 min de anelamento e extensão a 60 C); as sequências dos primers que
foram utilizados constam no trabalho de Wang et al. (2004).
Os resultados foram interpretados usando a fórmula 2-Ct (Ct: número de
ciclos necessários para atingir o limiar de fluorescência acima do valor de fundo background) que relaciona a expressão do gene de interesse comparado aquela do
gene controle β-actina. Este protocolo foi realizado para os grupos 3hs e 6hs.
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4.13.2 Análise dos Níveis de PGE2 no Músculo Tibial Anterior
Para análise de prostaglandina E2 (PGE2), logo após a coleta, as amostras de
tecido foram armazenadas em freezer a -80 °C até o momento de sua
homegenização. A quantificação dos níveis de PGE 2 foi feita através de um kit
comercial (Prostaglandin E2 EIA – Monoclonal; Cayman Chemicon, EUA). De acordo
com instruções do fabricante, as amostras foram homogeneizadas em 5 ml de
tampão fosfato de sódio 0,1M, pH7,4 contendo EDTA 1 mM e indometacina 10 M,
para cada 1g de tecido. Em seguida, as amostras foram centrifugadas a 3000g por
10 min a 4 C e o sobrenadante foi purificado utilizando-se colunas de extração C-18
(Waters, EUA). Primeiramente, o sobrenadante foi acidificado (50 l de HCl 2M para
1 ml de sobrenadante, ~pH 3,5) e em seguida, as amostras foram centrifugadas
novamente a 10.000g por 10min a 4 °C. As colunas C-18 foram previamentes
preparadas passando-se 2 ml de metanol seguidos de 2 ml de água deionizada. As
amostras foram aplicadas vagarosamente às colunas C-18 e lavadas com 2 ml de
água deionizada e depois com 2 ml de hexano. O eluído foi descartado e a coluna
foi seca. O conteúdo de PGE2 das amostras foram eluídos com 4 ml de acetato de
etila. Esse conteúdo foi evaporado usando-se gás nitrogênio. A amostra foi
ressuspendida adicionando-se 500 l de “EIA Buffer”.
O método de dosagem dos níveis de PGE 2 é baseado na competição entre a
PGE2 da amostra e um conjugado de PGE2-acetilcolinesterase (PGE2 Tracer) para
uma quantidade de anticorpo monoclonal de PGE2.
Para tal, amostras e curva padrão de PGE 2 (com concentrações que variaram
de 7,8 a 1.000 pg/ml) foram aplicadas em placa pré tratada com anticorpo IgG
policlonal anti-camundongo, juntamente com anticorpo monoclonal de PGE 2 e tracer,
durante 18 horas a 4 °C. Em seguida, a placa foi lavada 4 vezes com 200 µl de
solução “wash buffer” e, incubada na presença de solução substrato “Ellman´s
reagent”. A leitura das absorbâncias geradas a cada 15s foi realizada em
espectrofotômetro Espectra Max plus 384 (Sunnyvale, CA, EUA) em comprimento de
onda de 405 nm durante 1 hora. Os resultados foram expressos em ng PGE 2/g de
tecido.
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5 Análise Estatística
Os resultados foram expressos como médias ± EPM e submetidos ao teste tStudent não pareado ou análise de variância (ANOVA) seguida da aplicação do
teste Student–Newman-Keuls para múltiplas comparações. Valores de P<0,05
foram considerados estatisticamente significativos.
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6 Resultados

6.1 Quantificação da curva concentração tempo do Diclofenaco, aplicado
intramuscularmente com e sem irradiação do Laser de Baixa Potência.

A figura 10 demonstra a curva concentração tempo do diclofenaco aplicado
intramuscularmente com e sem irradiação do Laser de Baixa intensidade e a
quantificação das concentrações plasmáticas em diferentes tempos (0, 15, 30 min,
1, 2, 4, 6, 12 e 24 horas).
Após a administração intramuscular de diclofenaco o pico plasmático de
concentração (tmáx) ocorreu em 15 minutos em ambos os grupos. A quantificação da
média da máxima concentração plasmática (cmáx) foi 755 (ng h mL-1) no grupo não
irradiado e 899 (ng h mL-1) no grupo irradiado, apresentando uma diferença
estatisticamente significativa para *p<0,05. A média da AUC(0-24hs) foi de 757 (ng h
mL-1) no grupo não irradiado e 1082 (ng h mL-1) no grupo irradiado, onde também
apresentou diferença estatisticamente significativa para *p<0,05.

Figura 10: Curva concentração tempo do Diclofenaco IM com e sem aplicação do
Laser
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O gráfico demonstra a curva concentração tempo do diclofenaco, aplicado intramuscularmente com e sem irradiação do
Laser de Baixa intensidade e a quantificação das concentrações plasmáticas em diferentes tempos (0, 15, 30 min, 1, 2, 4,
6, 12 e 24 horas).
Fonte: (CARVALHO, 2012)
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6.2 Quantificação da curva concentração tempo do Diclofenaco, aplicado
topicamente com e sem irradiação do Laser de Baixa Potência.

A figura 11 demonstra a curva concentração tempo do diclofenaco, aplicado
topicamente com e sem irradiação do Laser de Baixa intensidade e a quantificação
das concentrações plasmáticas em diferentes tempos (0, 15, 30 min, 1, 2, 4, 6 e 12
horas). Não foi coletada amostra no tempo 24h.
Após a administração tópica de diclofenaco o pico plasmático de concentração (tmáx)
ocorreu em 30 minutos no grupo irradiado e em 4 horas no grupo não irradiado,
apresentando assim, diferença estatisticamente significativa para *p<0,05. A AUC(024hs)

foi de 442 (ng h mL-1) no grupo não irradiado e 712 (ng h mL-1) no grupo

irradiado, onde também apresentou diferença estatisticamente significativa para
*p<0,05.

Figura 11: Curva concentração tempo do Diclofenaco Tópico com e sem aplicação
do Laser
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O gráfico demonstra a curva concentração tempo do diclofenaco, aplicado topicamente com e sem irradiação do Laser
de Baixa intensidade e a quantificação das concentrações plasmáticas em diferentes tempos (0, 15, 30 min, 1, 2, 4 e 6
horas).
Fonte: (CARVALHO, 2012)
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Tabela 05: Resultados da AUC(0-24hs), Cmax, Cmax/AUC(0-24hs) e Tmax do Diclofenaco
IM, com e sem aplicação do Laser.
Parâmetro

Diclofenaco IM

Laser + Diclofenaco IM

AUC(0-24hs)(ng h mL-1)
Média Geom.
90% IC

757
(612 – 936)

1082*
(802 – 1459)

Cmáx (ng h mL-1)
Média Geom
90% IC

755
(571 - 999)

899*
(523 - 1546)

Cmáx/AUC(0-24hs)(ng h mL-1)
Média Geom
90% IC

1,1
(0,8 – 1,6)

0,7
(0,5 – 1,0)

Tmáx
Mediana
Range

0,3
(0,3)

0,3
(0,3)

AUC(0-24hs) área sob a curva-temporal da concentração plasmática de 0 até 24hs (última coleta); Cmáx concentração plasmática
máxima observada; Cmáx/ AUC(0-24hs) razão entre concentração plasmática máxima observada e sob a curva-temporal da
concentração plasmática de 0 até 24hs; Tmáx tempo observado da concentração máxima
Fonte: (CARVALHO, 2012)
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Tabela 06: Resultados da AUC(0-12hs), Cmax, Cmax/AUC(0-12hs) e Tmax do Diclofenaco
Tópico, com e sem aplicação do Laser.

Parâmetro

Diclofenaco Tópico

Laser + Diclofenaco Tópico

AUC(0-6hs)(ng h mL-1)
Média Geom
90% IC

442
(328 – 594)

712*
(655 – 774)

Cmáx (ng h mL-1)
Média Geom
90% IC

160
(140 - 182)

187.5
(164 - 213)

Cmáx/AUC(0-6hs)(ng h mL-1)
Média Geom
90% IC

0,3
(0.3 - 0.5)

0,3
(0.3)

Tmáx
Mediana
Range

3,0
(0.2 - 4.0)

0,5*
(0.3 - 4.0)

AUC(0-6hs) área sob a curva-temporal da concentração plasmática de 0 até 12hs (última coleta); Cmáx concentração plasmática
máxima observada; Cmáx/ AUC(0-6hs) razão entre concentração plasmática máxima observada e sob a curva-temporal da
concentração plasmática de 0 até 12hs; Tmáx tempo observado da concentração máxima.
Fonte: (CARVALHO, 2012)
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6.3 Quantificação da expressão gênica de COX-1, após lesão e tratamento com
Laser de Baixa Potência e Diclofenaco Tópico, no tempo de 3hs.

A figura 12 demonstra a expressão gênica da COX-1 no músculo tibial anterior
em ratos nos diferentes grupos (controle, lesão, diclofenaco tópico (D.T.),
diclofenaco tópico + laser (3J) e laser (3J)), onde foi observado um aumento
estatisticamente significativo da expressão gênica do grupo lesão (2,32 ± 0.75)
quando comparado ao grupo hígido (1.01 ± 0.07) com

#

p<0,05. Quando

comparados ao grupo lesão, os grupos diclofenaco tópico (0,92 ± 0,16),
diclofenaco tópico + laser (3J) (0,79 ± 0,16) apresentaram uma diminuição
significativamente estatística, com *p<0,05.

Figura 12: Quantificação da expressão gênica de COX-1 em músculo tibial anterior
de ratos Wistar após 3 horas do protocolo de alongamento passivo.
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Os dados representam a média ± EPM, n = 6. (ANOVA, seguido do teste Student-Newman-Keuls, com *p<0.05 vs.
LESÃO e #p<0,05 vs. Hígido).
Fonte: (CARVALHO, 2012)
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6.4 Quantificação da expressão gênica de COX-1, após lesão e tratamento com
Laser de Baixa Potência e Diclofenaco IM, no tempo de 3hs.

A figura 13 demonstra a expressão gênica da COX-1 no músculo tibial anterior
em ratos nos diferentes grupos (controle, lesão, diclofenaco IntraMuscular (D.I.M.),
diclofenaco IM + laser (3J) e laser (3J)), onde foi observado um aumento
estatisticamente significativo da expressão gênica de COX-1 do grupo lesão (2,32 ±
0.75) quando comparado ao grupo hígido (1.01 ± 0.07) com #p<0,05. Quando
comparado ao grupo lesão, o grupo diclofenaco IM + laser (3J) (0,96 ± 0,24)
apresentou uma diminuição significativamente estatística, com *p<0,05.

Figura 13: Quantificação da expressão gênica de COX-1 em músculo tibial anterior
de ratos Wistar após 3 horas do protocolo de alongamento passivo.
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Os dados representam a média ± EPM, n = 6. (ANOVA, seguido do teste Student-Newman-Keuls, com *p<0.05 vs. LESÃO
e #p<0,05 vs. Hígido).
Fonte: (CARVALHO, 2012)
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6.5 Quantificação da expressão gênica de COX-2, após lesão e tratamento com
Laser de Baixa Potência e Diclofenaco Tópico no tempo de 3hs.

A figura 14 demonstra a expressão gênica da COX-2 no músculo tibial anterior
em ratos nos diferentes grupos (controle, lesão, diclofenco tópico, diclofenaco tópico
+ laser (3J) e laser (3J)), onde foi observado um aumento estatisticamente
significativo da expressão gênica do grupo lesão (2,14 ± 0.68) quando comparado
ao grupo hígido (1.08 ± 0.24) com #p<0,05. Quando comparados ao grupo lesão, os
grupos diclofenaco tópico (0,44 ± 0,11), diclofenaco tópico + laser (3J) (0,85 ±
0,17), e laser (3J) (0,58 ± 0,12) apresentaram uma diminuição significativamente
estatística, com ***p<0,001.

Figura 14: Quantificação da expressão gênica de COX-2 em músculo tibial anterior
de ratos Wistar após 3 horas do protocolo de alongamento passivo.
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Os dados representam a média ± EPM, n = 6. (ANOVA, seguido do teste Student-Newman-Keuls, com ***p<0,001 vs.
LESÂO e #p<0,05 vs. Hígido).
Fonte: (CARVALHO, 2012)
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6.6 Quantificação da expressão gênica de COX-2, após lesão e tratamento com
Laser de Baixa Potência e Diclofenaco IM, no tempo de 3hs.

A figura 15 demonstra a expressão gênica da COX-2 no músculo tibial anterior
em ratos nos diferentes grupos (controle, lesão, diclofenaco IM, diclofenaco IM +
laser (3J), laser (3J)), onde foi observado um aumento estatisticamente significativo
da expressão gênica do grupo lesão (2,14 ± 0.68) quando comparado ao grupo
hígido (1.08 ± 0.24) com #p<0,05. Quando comparados ao grupo lesão, os grupos
diclofenaco IM + laser (3J) (0,95 ± 0,08) e laser (3J) (0,58 ± 0,12) apresentaram
uma diminuição significativamente estatística, com ***p<0,001, já o grupo
diclofenaco IM (0,84 ± 0,28), apresentou diminuição significativamente estatística,
com **p<0,01.

Figura 15: Quantificação da expressão gênica de COX-2 em músculo tibial anterior
de ratos Wistar após 3 horas do protocolo de alongamento passivo.
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Os dados representam a média ± EPM, n = 6. (ANOVA, seguido do teste Student-Newman-Keuls, com **p<0,01 vs.
LESÂO, ***p<0,001 vs. LESÂO e #p<0,05 vs. Hígido)
Fonte: (CARVALHO, 2012)

55
6.7 Quantificação da expressão gênica de COX-1, após lesão e tratamento com
Laser de Baixa Potência e Diclofenaco Tópico, no tempo de 6hs.

A figura 16 demonstra a expressão gênica da COX-1 no músculo tibial anterior
em ratos nos diferentes grupos (controle, lesão, diclofenco tópico, diclofenaco tópico
+ laser (3J) e laser (3J)), onde foi observado um aumento estatisticamente
significativo da expressão gênica do grupo lesão (2,38 ± 0.86) quando comparado
ao grupo hígido (1.04 ± 0.13) com #p<0,05. Quando comparados ao grupo lesão, os
grupos diclofenaco tópico (0,31 ± 0,04) e diclofenaco tópico + laser (3J) (0,57 ±
0,15) apresentaram uma diminuição significativamente estatística, com ***p<0,001,
já o grupo laser (3J) (1,57 ± 0,25) apresentou diminuição significativamente
estatística, com *p<0,05.
Figura 16: Quantificação da expressão gênica de COX-1 em músculo tibial anterior
de ratos Wistar após 6 horas do protocolo de alongamento passivo.
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Os dados representam a média ± EPM, n = 6. (ANOVA, seguido do teste Student-Newman-Keuls, com *p<0.05 vs.
LESÃO, ***p<0,001 vs. LESÂO e #p<0,05 vs. Hígido).
Fonte: (CARVALHO, 2012)
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6.8 Quantificação da expressão gênica de COX-1, após lesão e tratamento com
Laser de Baixa Potência e Diclofenaco IM, no tempo de 6hs.

A figura 17 demonstra a expressão gênica da COX-1 no músculo tibial anterior
em ratos nos diferentes grupos (controle, lesão, diclofenaco IM, diclofenaco IM +
laser (3J) e laser (3J)), onde foi observado um aumento estatisticamente significativo
da expressão gênica do grupo lesão (2,38 ± 0.86) quando comparado ao grupo
hígido (1.04 ± 0.13) com #p<0,05. Quando comparados ao grupo lesão, diclofenaco
IM (0,66 ± 0,30) e diclofenaco IM + laser (3J) (0,34 ± 0,11) apresentaram uma
diminuição significativamente estatística, com ***p<0,001, já o grupo laser (3J) (1,57
± 0,25) apresentou diminuição significativamente estatística, com *p<0,05.

Figura 17: Quantificação da expressão gênica de COX-1 em músculo tibial anterior
de ratos Wistar após 6 horas do protocolo de alongamento passivo.

COX-1

COX-1/ -actina

4
3

#

2

*
***

1

***
La
se
r

D
.I
M

M
.I
D

La
se
r+

Le
sã
o

H

íg
id
o

0

6 Hs
Os dados representam a média ± EPM, n = 6. (ANOVA, seguido do teste Student-Newman-Keuls, com *p<0.05 vs.
LESÃO, ***p<0,001 vs. LESÂO e #p<0,05 vs. Hígido).
Fonte: (CARVALHO, 2012)
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6.9 Quantificação da expressão gênica de COX-2, após lesão e tratamento com
Laser de Baixa Potência e Diclofenaco Tópico, no tempo de 6hs.

A figura 18 demonstra a expressão gênica da COX-2 no músculo tibial anterior
em ratos nos diferentes grupos (controle, lesão, diclofenco tópico, diclofenaco tópico
+ laser (3J) e laser (3J)), onde foi observado um aumento estatisticamente
significativo da expressão gênica do grupo lesão (3,14 ± 1.45) quando comparado
ao grupo hígido (1.01 ± 0.46) com #p<0,05. Quando comparado ao grupo lesão,
grupo laser (3J) (0,60 ± 0,12) apresentou uma diminuição significativamente
estatística, com **p<0,01, o grupo diclofenaco tópico + laser (3J) (0,26 ± 0,11)
apresentou diminuição significativamente estatística, com ***p<0,001 e o grupo
diclofenaco tópico (1,08 ± 0,40) apresentou diminuição significativamente
estatística, com *p<0,05.

Figura 18: Quantificação da expressão gênica de COX-2 em músculo tibial anterior
de ratos Wistar após 6 horas do protocolo de alongamento passivo.
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Os dados representam a média ± EPM, n = 6. (ANOVA, seguido do teste Student-Newman-Keuls, com *p<0.05 vs.
LESÃO, **p<0,01 vs. LESÂO, ***p<0,001 vs. LESÂO e #p<0,05 vs. Hígido).
Fonte: (CARVALHO, 2012)
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6.10 Quantificação da expressão gênica de COX-2, após lesão e tratamento com
Laser de Baixa Potência e Diclofenaco IM, no tempo de 6hs.

A figura 19 demonstra a expressão gênica da COX-2 no músculo tibial anterior
em ratos nos diferentes grupos (controle, lesão, diclofenaco IM, diclofenaco IM +
laser (3J), laser (3J)), onde foi observado um aumento estatisticamente significativo
da expressão do grupo lesão (3,14 ± 1.45) quando comparado ao grupo hígido
(1.01 ± 0.46) com

#

p<0,05. Quando comparados ao grupo lesão, os grupos

diclofenaco IM (0,46 ± 0,14), diclofenaco IM + laser (3J) (0,51 ± 0,14) e o grupo
laser (3J) (0,60 ± 0,12) apresentaram uma diminuição significativamente estatística,
com **p<0,01.

Figura 19: Quantificação da expressão gênica de COX-2 em músculo tibial anterior
de ratos Wistar após 6 horas do protocolo de alongamento passivo.
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Os dados representam a média ± EPM, n = 6. (ANOVA, seguido do teste Student-Newman-Keuls, com **p<0,01 vs.
LESÂO e #p<0,05 vs. Hígido).
Fonte: (CARVALHO, 2012)
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6.11 Quantificação da geração de PGE2, após lesão e tratamento com Laser de
Baixa Potência e Diclofenaco Tópico, no tempo de 3hs.

A figura 20 demonstra a quantificação da geração de PGE2 no músculo tibial
anterior em ratos nos diferentes grupos (controle, lesão, diclofenco tópico,
diclofenaco tópico + laser (3J) e laser (3J)), onde foi observado um aumento
estatisticamente significativo da geração de PGE2 no grupo lesão (5.18 ± 1.08) e no
grupo diclofenaco tópico (7.29 ± 1,23) quando comparado ao grupo hígido (0.84 ±
0.04) com

#

p<0,05. Quando comparado com o grupo lesão e com o grupo

diclofenaco tópico, o grupo laser (3J) + diclofenaco tópico apresentou diminuição
estatisticamente significante (0.93 ± 0.11), com *p<0,05 e +p<0,05, respectivamente.

Figura 20: Quantificação da geração de PGE2 em músculo tibial anterior de ratos
Wistar após 3 horas do protocolo de alongamento passivo.
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Os dados representam a média ± EPM, n = 6. (ANOVA, seguido do teste Student-Newman-Keuls, com *p<0.05 vs.
LESÃO, +p<0,05 vs. D.T. e #p<0,05 vs. Hígido).
Fonte: (CARVALHO, 2012)
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6.12 Quantificação da geração de PGE2, após lesão e tratamento com Laser de
Baixa Potência e Diclofenaco IM, no tempo de 3hs.

A figura 21 demonstra a quantificação da geração de PGE2 no músculo tibial
anterior em ratos nos diferentes grupos (controle, lesão, diclofenaco IM, diclofenaco
IM + laser (3J), laser (3J)), onde foi observado um aumento estatisticamente
significativo da expressão do grupo lesão (5.18 ± 1.08) quando comparado ao grupo
hígido (0.84 ± 0.04) com p<0,05. Quando comparado com o grupo lesão o grupo
laser (3J) + diclofenaco IM apresentou diminuição estatisticamente significante
(1.01 ± 0.26), com *p<0,05.
Figura 21: Quantificação da quantificação da geração de PGE2 em músculo tibial
anterior de ratos Wistar após 3 horas do protocolo de alongamento
passivo.
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Os dados representam a média ± EPM, n = 6. (ANOVA, seguido do teste Student-Newman-Keuls, com *p<0.05 vs.
LESÃO e #p<0,05 vs. Hígido).
Fonte: (CARVALHO, 2012)
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6.13 Quantificação da geração de PGE2, após lesão e tratamento com Laser de
Baixa Potência e Diclofenaco Tópico, no tempo de 6hs.

A figura 22 demonstra a quantificação da geração de PGE2 no músculo tibial
anterior em ratos nos diferentes grupos (controle, lesão, diclofenco tópico,
diclofenaco tópico + laser (3J) e laser (3J)), onde foi observado aumento
estatisticamente significativo da geração de PGE2 no grupo lesão (11,41 ± 1.75) e
no grupo D.T. (7.50 ± 1.53) quando comparado ao grupo hígido (1.29 ± 0.30) com
#

p<0,05. Quando comparado com o grupo lesão e ao grupo D.T., o grupo laser (3J)

+ D.T. apresentou diminuição estatisticamente significante (2.11 ± 1.00), com
***p<0,001 e +p<0,05, respectivamente, já o grupo laser (4.97 ± 0.82) quando
comparado com o grupo lesão apresentou diminuição estatisticamente significante,
com *p<0,05.

Figura 22: Quantificação da quantificação da geração de PGE2 em músculo tibial
anterior de ratos Wistar após 6 horas do protocolo de alongamento
passivo.
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Os dados representam a média ± EPM, n = 6. (ANOVA, seguido do teste Student-Newman-Keuls, com *p<0.05 vs.
LESÃO, ***p<0,0001 vs. LESÃO e +p<0,05 vs. D.T. e #p<0,05 vs. Hígido).
Fonte: (CARVALHO, 2012)
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6.14 Quantificação da geração de PGE2, após lesão e tratamento com Laser de
Baixa Potência e Diclofenaco IM, no tempo de 6hs.

A figura 23 demonstra a quantificação da geração de PGE2 no músculo tibial
anterior em ratos nos diferentes grupos (controle, lesão, diclofenaco IM, diclofenaco
IM + laser (3J), laser (3J)), onde foi observado um aumento estatisticamente
significativo da expressão do grupo lesão (11,41 ± 1.75) e no grupo I.M. (10.90 ±
1.71), quando comparado ao grupo hígido (1.29 ± 0.30) com #p<0,05. Quando
comparado com o grupo lesão e ao grupo diclofenaco IM, o grupo laser (3J) +
diclofenaco IM apresentou diminuição estatisticamente significante (3.22 ± 1.44),
com ***p<0,0001 e +p<0,05, respectivamente. Já o grupo laser (4.97 ± 0.82) quando
comparado com o grupo lesão e ao grupo diclofenaco IM, apresentou diminuição
estatisticamente significante, com *p<0,05 e +p<0,05, respectivamente.

Figura 23: Quantificação da quantificação da geração de PGE2 em músculo tibial
anterior de ratos Wistar após 6 horas do protocolo de alongamento
passivo.

PGE2
15

#

#

10

pg/g

+
+

***

5

*

La
se
r

D
.I
M

M
.I
D

La
se
r+

Le
sã
o

H

íg
id
o

0

6 Hs
Os dados representam a média ± EPM, n = 6. (ANOVA, seguido do teste Student-Newman-Keuls, com *p<0.05 vs.
LESÃO, ***p<0,0001 vs. LESÃO, +p<0,05 vs. D. IM e #p<0,05 vs. Hígido).
Fonte: (CARVALHO, 2012)
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6.15 Avaliação Funcional (Walking Track), após Lesão e Tratamento com Laser de
Baixa Potência e Diclofenaco Tópico e IM.

Analisamos o índice funcional no período de 6 horas, essa analise foi realizada
nos grupos lesionados no músculo tibial anterior em ratos nos diferentes grupos
(controle, lesão, diclofenaco IM, diclofenaco IM + laser (3J), laser (3J)).
A Figura 24 demonstra o comparativo entre as diferenças das médias do índice
funcional obtido no teste walking track onde observamos que o índice funcional
apresentou

um

aumento

estatisticamente

significativo

na

dificuldade

de

deambulação dos animais do grupo Lesão (27.62 ± 4.32) quando comparado ao
grupo Hígido (0.00 ± 0.00) com

###

p<0.001. No entanto, observamos que houve uma

melhora estatisticamente significante na deambulação dos animais dos grupos laser
(3J) + diclofenaco tópico (5.52 ± 1.43), laser (3J) + diclofenaco IM (3.14 ± 0.99) e
Laser (3J) (3.41 ± 1.12) quando comparados ao grupo Lesão, com ***p<0.001.

Figura 24: Médias do índice funcional obtido no teste walking track.
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Comparativo entre as diferenças das médias do índice funcional obtido no teste walking track nos grupos hígido, lesão,
diclofenaco tópico (D.T.), diclofenaco intra muscular (D.IM), laser + D.T., laser + D.IM, laser. Os dados representam a
média ± EPM, n = 6, (ANOVA, seguido do teste Stundent-Newman-Keuls, ***p<0,001 vs. lesão).
Fonte: (CARVALHO, 2012)
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6.16 Análise Histológica, após Lesão e Tratamentos com Diclofenaco (tópico e IM) e
Terapia Laser de Baixa Potência.

Figura 25: Fotomicrografia do Grupo Hígido

Pode-se observar a organização das fibras musculares ilesas, com os núcleos agrupados na periferia da célula (seta
branca), acidofilia uniforme na região central das fibras (seta amarela) e discreto endomísio entre as fibras (seta preta).
Aumento original 100X
Fonte: (CARVALHO, 2012)
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Figura 26: Fotomicrografia do Grupo Lesão 3h

Pode-se observar uma grande desorganização nas fibras musculares, as linhas de interrupção da acidofilia citoplasmática
são bastante evidentes (seta branca). Aumento original 100X
Fonte: (CARVALHO, 2012)
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Figura 27: Fotomicrografia do Grupo tratado com Diclofenaco Tópico 3h

Pode-se observar que parte dos núcleos celulares encontra-se deslocados para a região central da célula (seta preta) e
as áreas de perda da acidofilia ocupam grande extensão (seta branca). Aumento original 100X.
Fonte: (CARVALHO, 2012)
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Figura 28: Fotomicrografia do Grupo Laser + Diclofenaco Tópico 3h

Pode-se observar núcleos celulares deslocados para a região central das células bastante evidentes (seta preta).
Aumento original 100X
Fonte: (CARVALHO, 2012)
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Figura 29: Fotomicrografia do Grupo Diclofenaco IM 3h

Pode-se observar núcleos celulares deslocados para a região central das células bastante evidentes (seta preta).
Aumento original 100X
Fonte: (CARVALHO, 2012)
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Figura 30: Fotomicrografia do Grupo Laser + Diclofenaco IM 3h

Pode-se observar núcleos celulares deslocados para a região central das células bastante evidentes (seta preta) e
discreta descontinuidade da acidofilia (seta branca). Aumento original 100X
Fonte: (CARVALHO, 2012)
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Figura 31: Fotomicrografia do Grupo Laser 3h

Pode-se observar núcleos celulares deslocados para a região central das células bastante evidentes (seta preta).
Aumento original 100X
Fonte: (CARVALHO, 2012)
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Figura 32: Fotomicrografia do Grupo Lesão 6h

Pode ser observado rompimento de fibra muscular (seta amarela), discreta descontinuidade da acidofilia (seta branca) e
congestão vascular do endomísio (seta preta). Aumento original 100X
Fonte: (CARVALHO, 2012)
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Figura 33: Fotomicrografia do Grupo Diclofenaco Tópico 6h

Pode-se observar núcleos celulares deslocados para a região central das células (seta preta) e discreta descontinuidade
da acidofilia (seta branca). Aumento original 100X
Fonte: (CARVALHO, 2012)
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Figura 34: Fotomicrografia do Grupo Laser + Diclofenaco Tópico 6h

Pode-se observar núcleos celulares deslocados para a região central das células (seta preta), descontinuidade da acidofilia
(seta branca) e congetão vascular do endomísio (seta amarela). Aumento original 100X
Fonte: (CARVALHO, 2012)
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Figura 35: Fotomicrografia do Grupo Diclofenaco IM 6h

Pode-se observar núcleos celulares deslocados para a região central das células (seta preta) e discreta descontinuidade
da acidofilia (seta branca). Aumento original 100X
Fonte: (CARVALHO, 2012)
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Figura 36: Fotomicrografia do Grupo Laser + Diclofenaco IM 6h

Pode-se observar discreto deslocamento de núcleos celulares para a região central das células (seta preta) e discreta
descontinuidade da acidofilia (seta branca). Aumento original 100X
Fonte: (CARVALHO, 2012)
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Figura 37: Fotomicrografia do Grupo Laser 6h

Pode-se observar núcleos celulares deslocados para a região central das células (seta preta) e discreta descontinuidade da
acidofilia (seta branca). Aumento original 100X
Fonte: (CARVALHO, 2012)
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6.17 Efeito da contração tetânica em estimulação indireta em músculo tibial de
ratos, pós-lesão e tratamento com Terapia Laser de Baixa Potência e
Diclofenaco Tópico (D.T.) 3 horas após o protocolo de lesão.

A contração tetânica foi induzida através do aumento da freqüência de 0,2 Hz
para 60 Hz (LABAT et al., 2002).
A figura 38 demonstra a intensidade da força de contração muscular por
estimulação elétrica na primeira tetania em protocolo de 3 horas, no qual foi
observada uma redução estatisticamente significativa dessa força de contração, no
grupo lesão (69.28 ± 5.75) quando comprado aos grupos higido (100.00 ± 0.00)
com #p<0.05 e laser + D.T. (86.04 ± 3.57) com *p<0.05 e do grupo D.T. (70.82 ±
4.71) com +p<0,05 quando comparado ao grupo laser + D.T.

Figura 38 : Intensidade da força de contração muscular por estimulação elétrica na
primeira tetania, em protocolo de 3 horas.
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Fonte: (CARVALHO, 2012)
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A figura 39 demonstra a intensidade da força de contração muscular por
estimulação elétrica durante três tetanias em protocolo de 3 horas, onde foram
comparados os grupos lesão, D.T., laser + D.T. e laser. Foi observado em todas as 3
tetanias um ganho de força de contração muscular no grupo tratado com laser +
D.T. (86,04 ± 3.57, 84.98 ± 3.58 e 84.78 ± 3.07) quando comparados ao grupo lesão
(69.28 ± 5.75, 68.50 ± 4,43 e 67.02 ± 4.81) com *p<0,05 e ao grupo D.T. (70.83 ±
4.71, 69.40 ± 5.45 e 68.30 ± 5.68) com +p<0,05.

Figura 39: Intensidade da força de contração muscular por estimulação elétrica
durante três tetanias, em protocolo de 3 horas.
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Fonte: (CARVALHO, 2012)
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6.18 Efeito da contração tetânica em estimulação indireta em músculo tibial de
ratos, pós-lesão e tratamento com Terapia Laser de Baixa Potência e
Diclofenaco Intramuscular (D.IM).

A contração tetânica foi induzida através do aumento da freqüência de 0,2 Hz
para 60 Hz (LABAT et al., 2002).
A figura 40 demonstra a intensidade da força de contração muscular por
estimulação elétrica na primeira tetania em protocolo de 3 horas, no qual foi
observada uma redução estatisticamente significativa dessa força de contração, no
grupo lesão (69.28 ± 5.75) quando comprado aos grupos higido (100.00 ± 0.00)
com #p<0.05 e laser + D.IM. (72.55 ± 4.09) com *p<0.05 e do grupo D.IM. (72.55 ±
4.08) com +p<0,05 quando comparado ao grupo laser + D.IM.
.
Figura 40: Intensidade da força de contração muscular por estimulação elétrica na
primeira tetania, em protocolo de 3 horas.
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Intensidade da força de contração muscular induzida por estimulação elétrica indireta, no total de 1 contração tetânica em
animais hígidos, lesão e tratados. Os dados representam a média ± EPM, n = 6, (ANOVA, seguido do teste StundentNewman-Keuls, *p<0,05 vs. Lesão, #p<0,05 vs Hígido e +p<0,05 vs D.IM).
Fonte: (CARVALHO, 2012)
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A figura 41 demonstra a intensidade da força de contração muscular por
estimulação elétrica durante três tetanias em protocolo de 3 horas, onde foram
comparados os grupos lesão, D.IM., laser + D.IM. e laser. Foi observado em todas
as 3 tetanias um ganho de força de contração muscular no grupo tratado com laser
+ D.IM. (85,07 ± 3.30, 84.31 ± 3.95 e 84.02 ± 3.75) quando comparados ao grupo
lesão (69.28 ± 5.75, 68.50 ± 4,43 e 67.02 ± 4.81) com *p<0,05 e ao grupo D.IM.
(72.55 ± 4.08, 71.59 ± 5.97 e 69.97 ± 5.68) com +p<0,05.

Figura 41: Intensidade da força de contração muscular por estimulação elétrica
durante três tetanias, em protocolo de 3 horas.
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A figura 42 demonstra uma redução da área sob a curva de fadiga muscular
após contração tetânica e da relação da intensidade de contração muscular com o
tempo, para que esta tensão decaísse 50 % da amplitude máxima na primeira
tetania, em protocolo de 3 horas, quando comparado o grupo lesão (53.74 ± 5.40)
ao grupo hígido (100.00 ± 0.00) com

##

p<0.01. Em relação aos grupos tratados foi

observado um aumento significativo da área sobre a curva de fadiga muscular após
contração tetânica e da relação da intensidade de contração muscular com o tempo
para que esta tensão decaísse 50 % da amplitude máxima quando comparado o
grupo laser + D.T. (71.98 ± 5.33) ao grupo lesão (53.74 ± 5.40) com *p<0.05.
Figura 42: Área sob a curva de fadiga muscular após a primeira contração tetânica.
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Fonte: (CARVALHO, 2012)
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A figura 43 demonstra um aumento significativo em todas as 3 tetanias da
área sob a curva de fadiga muscular, após contração tetânica e da relação da
intensidade de contração muscular com o tempo, para que esta tensão decaísse 50
% da amplitude máxima em protocolo de 3 horas quando comparado os grupos
laser + D.T. (71.98 ± 5.33, 73.67 ± 5.28 e 72.89 ± 5.46) ao grupo lesão (53.74 ±
5.39, 54.95 ± 5.94 e 53.12 ± 5.63) com *p<0.05.

Figura 43: Área sob a curva de fadiga muscular após três contrações tetânicas.
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Fonte: (CARVALHO, 2012)

83
A figura 44 demonstra uma redução da área sob a curva de fadiga muscular
após contração tetânica, e da relação da intensidade de contração muscular com o
tempo, para que esta tensão decaísse 50 % da amplitude máxima na primeira
tetania, em protocolo de 3 horas, quando comparado o grupo lesão (53.74 ± 5.40)
aos grupos controle (100.00 ± 0.00) com

##

p<0.01. Em relação aos grupos tratados

foi observado um aumento significativo da área sobre a curva de fadiga muscular
após contração tetânica e da relação da intensidade de contração muscular com o
tempo para que esta tensão decaísse 50 % da amplitude máxima quando
comparado o grupo laser + D.IM. (72.42 ± 5.32) ao grupo lesão (53.74 ± 5.40) com
*p<0.05.
Figura 44: Área sob a curva de fadiga muscular após primeira contração tetânica.
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Fonte: (CARVALHO, 2012)
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A figura 45 demonstra um aumento significativo em todas as 3 tetanias da
área sob a curva de fadiga muscular, após contração tetânica e da relação da
intensidade de contração muscular com o tempo, para que esta tensão decaísse 50
% da amplitude máxima em protocolo de 3 horas quando comparado os grupos
laser + D.IM. (72.49 ± 5.32, 74.79 ± 5.07 e 74.11 ± 5.39) ao grupo lesão (53.74 ±
5.39, 54.95 ± 5.94 e 53.12 ± 5.63) com *p<0.05.

Figura 45: Área sob a curva de fadiga muscular após três contrações tetânicas.
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Relação da intensidade de contração muscular com o tempo para que esta tensão decaísse 50% da amplitude máxima. Os
dados representam a média ± EPM, n = 6. (ANOVA, seguido do teste Stundent-Newman-Keuls, 1ª, 2ª e 3ª tetania *p<0.05
vs LESÃO).
Fonte: (CARVALHO, 2012)
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6.19 Efeito da contração tetânica em estimulação indireta em músculo tibial de
ratos, pós-lesão e tratamento com Terapia Laser de Baixa Potência e
Diclofenaco Tópico (D.T.) 6 horas após o protocolo de lesão.

A contração tetânica foi induzida através do aumento da freqüência de 0,2 Hz
para 60 Hz (LABAT et al., 2002).
A figura 46 demonstra a intensidade da força de contração muscular por
estimulação elétrica na primeira tetania em protocolo de 6 horas, no qual foi
observada uma redução estatisticamente significativa dessa força de contração, no
grupo lesão (70.46 ± 4.14) quando comprado aos grupos higido (100.00 ± 0.00)
com #p<0.05, laser + D.T. (92.90 ± 3.46) e laser (85.78 ± 5.01) com *p<0.05.
Quando comprado ao grupo laser + D.T., o grupo D.T. (76.59 ± 3.97) também
apresentou uma redução estatisticamente significativa dessa força de contração com
+

p<0,05.

Figura 46: Intensidade da força de contração muscular por estimulação elétrica na
primeira tetania, em protocolo de 6 horas.
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Fonte: (CARVALHO, 2012)
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A figura 47 demonstra a intensidade da força de contração muscular por
estimulação elétrica durante três tetanias em protocolo de 6 horas, onde foram
comparados os grupos lesão, D.T., laser + D.T. e laser. Foi observado em todas as 3
tetanias um ganho de força de contração muscular no grupo tratado com laser +
D.T. (92.90 ± 3.46, 91.58 ± 3.34 e 89.88 ± 2.51) quando comparados ao grupo lesão
(70.48 ± 4.14, 70.25 ± 4.82 e 70.08 ± 4.28) com *p<0,05 e ao grupo D.T. (76.59 ±
3.97, 74.14 ± 6.96 e 72.67 ± 6.91) com +p<0,05. Já no grupo tratado com laser
(85.78 ± 5.01, 82.98 ± 4.48 e 81.79 ± 4.02), foi observado em todas as 3 tetanias um
ganho de força de contração muscular quando comparado ao grupo D.T.

Figura 47: Intensidade da força de contração muscular por estimulação elétrica
durante três tetanias, em protocolo de 6 horas.
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Fonte: (CARVALHO, 2012)
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6.20 Efeito da contração tetânica em estimulação indireta em músculo tibial de
ratos, pós-lesão e tratamento com Terapia Laser de Baixa Potência e
Diclofenaco Intramuscular (D.IM).

A contração tetânica foi induzida através do aumento da freqüência de 0,2 Hz
para 60 Hz (LABAT et al., 2002).
A figura 48 demonstra a intensidade da força de contração muscular por
estimulação elétrica na primeira tetania em protocolo de 6 horas, no qual foi
observada uma redução estatisticamente significativa dessa força de contração, no
grupo lesão (70.46 ± 4.14) quando comprado aos grupos higido (100.00 ± 0.00)
com #p<0.05, laser + D.IM. (93.71 ± 3.46) e ao grupo laser (85.78 ± 5.01) com
*p<0.05. Quando comprado ao grupo laser + D.IM., o grupo D.IM. (77.98 ± 3.98)
também apresentou uma redução estatisticamente significativa dessa força de
contração com +p<0,05.

Figura 48: Intensidade da força de contração muscular por estimulação elétrica na
primeira tetania, em protocolo de 6 horas.
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A figura 49 demonstra a intensidade da força de contração muscular por
estimulação elétrica durante três tetanias em protocolo de 6 horas, onde foram
comparados os grupos lesão, D.IM., laser + D.IM. e laser. Foi observado em todas
as 3 tetanias um ganho de força de contração muscular no grupo tratado com laser
+ D.IM. (93.71 ± 3.45, 91.89 ± 3.27 e 90.69 ± 2.49) quando comparado ao grupo
lesão (70.48 ± 4.14, 70.25 ± 4.82 e 70.08 ± 4.28) com *p<0,05 e ao grupo D.IM.
(77.98 ± 3.98, 71.07 ± 6.95 e 70.76 ± 6.92) com +p<0,05. Já no grupo tratado com
laser (85.78 ± 5.01, 82.98 ± 4.48 e 81.79 ± 4.02), observou-se em todas as 3
tetanias um ganho de força de contração muscular quando comparado ao grupo
lesão e apenas na segunda tetania, quando comparado ao grupo D.IM.

Figura 49: Intensidade da força de contração muscular por estimulação elétrica
durante três tetanias, em protocolo de 6 horas.
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Fonte: (CARVALHO, 2012)
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A figura 50 demonstra uma redução da área sob a curva de fadiga muscular
após contração tetânica e da relação da intensidade de contração muscular com o
tempo, para que esta tensão decaísse 50 % da amplitude máxima na primeira
tetania, em protocolo de 6 horas, quando comparado o grupo lesão (62.18 ± 6.12)
ao grupo hígido (100.00 ± 0.00) com

##

p<0.01. Em relação aos grupos tratados foi

observado um aumento significativo da área sobre a curva de fadiga muscular após
contração tetânica e da relação da intensidade de contração muscular com o tempo
para que esta tensão decaísse 50 % da amplitude máxima quando comparado o
grupo laser + D.T. (91.60 ± 5.08) e o grupo laser (88.27 ± 5.89) aos grupos lesão
(62.18 ± 6.12) com *p<0.05 e D.T. (68.97 ± 5.65) com +p<0,05.
Figura 50: Área sob a curva de fadiga muscular após primeira contração tetânica.
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Fonte: (CARVALHO, 2012)
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A figura 51 demonstra um aumento significativo em todas as 3 tetanias da
área sob a curva de fadiga muscular, após contração tetânica e da relação da
intensidade de contração muscular com o tempo, para que esta tensão decaísse 50
% da amplitude máxima em protocolo de 6 horas quando comparado os grupos
laser + D.T. (91.61 ± 5.08, 92.36 ± 5.59 e 91.50 ± 5.48) e o grupo laser (88.27 ±
5.89, 89.97 ± 5.27 e 88.63 ± 5.46) ao grupo lesão (62.19 ± 6.12, 60.49 ± 5.28 e
61.96 ± 5.72) com *p<0.05 e ao grupo D.T. (68.97 ± 5.65, 67.43 ± 5.44 e 66.09 ±
5.62) com +p<0,05.

Figura 51: Área sob a curva de fadiga muscular após três contrações tetânicas.
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Fonte: (CARVALHO, 2012)

91
A figura 52 demonstra uma redução da área sob a curva de fadiga muscular
após contração tetânica e da relação da intensidade de contração muscular com o
tempo, para que esta tensão decaísse 50 % da amplitude máxima na primeira
tetania, em protocolo de 6 horas, quando comparado o grupo lesão (62.18 ± 6.12)
ao grupo hígido (100.00 ± 0.00) com

##

p<0.01. Em relação aos grupos tratados foi

observado um aumento significativo da área sobre a curva de fadiga muscular após
contração tetânica e da relação da intensidade de contração muscular com o tempo
para que esta tensão decaísse 50 % da amplitude máxima quando comparado o
grupo laser + D.IM. (90.79 ± 5.65) e o grupo laser (88.27 ± 5.89) aos grupos lesão
(62.18 ± 6.12) com *p<0.05 e D.IM (69.83 ± 5.38) com +p<0,05.
Figura 52: Área sob a curva de fadiga muscular após primeira contração tetânica.
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A figura 53 demonstra um aumento significativo em todas as 3 tetanias da
área sob a curva de fadiga muscular, após contração tetânica e da relação da
intensidade de contração muscular com o tempo, para que esta tensão decaísse 50
% da amplitude máxima em protocolo de 6 horas quando comparado os grupos
laser + D.IM. (90.79 ± 5.65, 92.14 ± 5.73 e 90.20 ± 5.48) e o grupo laser (88.27 ±
5.89, 89.97 ± 5.27 e 88.63 ± 5.46) ao grupo lesão (62.19 ± 6.12, 60.49 ± 5.28 e
61.96 ± 5.72) com *p<0.05 e ao grupo D.IM. (69.83 ± 5.38, 65.15 ± 5.72 e 65.98 ±
5.90) com +p<0,05.

Figura 53: Área sob a curva de fadiga muscular após três contrações tetânicas.
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Relação da intensidade de contração muscular com o tempo para que esta tensão decaísse 50% da amplitude máxima.
Os dados representam a média ± EPM, n = 6. (ANOVA, seguido do teste Stundent-Newman-Keuls, 1ª, 2ª e 3ª tetania
*p<0.05 vs LESÃO e +p<0.05 D.IM.).
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7 Discussão

Neste trabalho foram estudados os efeitos da Terapia Laser de Baixa Potência
operando na região espectral do infravermelho na absorção e na farmacocinética de
AINES (diclofenaco tópico e IM) e suas atuações separadamente sobre a lesão do
músculo esquelético, utilizando para isto, o modelo de lesão muscular por
estiramento controlado em músculo tibial de ratos.
O presente modelo experimental de lesão foi caracterizada por Ramos (2010).
Em seu trabalho a dose de 3J se mostrou como a mais eficaz para este protocolo.
Ficou demonstrado também que o pico da lesão, na maioria das análises, foi
atingido 6 horas o estiramento, como o extravasamento plasmático por azul de
Evans, expressão gênica de COX-2, TNF-α, proteina C reativa e o teste walking
track.
O músculo, entre os tecidos biológicos, é o que apresenta maior plasticidade
biológica, ou seja, com a maior capacidade de remodelamento frente a estímulos
como atividade física, eletroestimulação, imobilização e condições hormonais. Além
disso, é também o mais afetado por traumas decorrentes da prática esportiva e
atividades da vida diária. (SLIVKA 2008)
As lesões musculares muitas vezes levam à um longo tempo de imobilização e
com isso, os antiinflamatórios são largamente utilizados, podendo provocar o
aumento nos números de fibras colágenas bem como a diminuição da quantidade de
fibras musculares, contribuindo para alterações nas propriedades biomecânicas do
músculo (JARVINEN 2002).
A Terapia Laser de Baixa Potência representa uma alternativa para o
tratamento de lesões músculo-esqueléticas, podendo apresentar efeitos inibitórios
ou estimulatórios, dependendo dos parâmetros utilizados neste tratamento. Neste
sentido, é comum a utilização do termo biomodulador para citar seus efeitos sobre
tecidos biológicos. Os objetivos clínicos da utilização da Terapia Laser de Baixa
Potência em situações de lesão muscular visam a redução de efeitos adversos do
uso de drogas antiinflamatórias, a diminuição do tempo de imobilização, e ainda, a
inibição ou até mesmo a redução/aceleração da resolução do processo inflamatório
bem como a reparação do tecido muscular, restabelecendo as características
funcionais do tecido.
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Como citado anteriormente, a utilização dos AINES após as lesões musculares
podem acarretar efeitos adversos importantes como sangramento gastrointestinal,
úlcera gástrica, complicações renais e cardíacas, entre outros. Com isso, vêm se
mostrando como uma interessante alternativa a utilização desses AINES por via
tópica que, através de diversos trabalhos, demonstraram uma boa eficácia quando
comparados com os AINES utilizados por vias IM e oral, com a vantagem de
apresentar poucos efeitos adversos (BANNING 2008; MOORE 1998; VAILE 1998;
MIYATAKE 2008; CRAMER e SAKS 1994).
Atualmente a área dermatológica vem estudando formas para se melhorar o
transporte ou a absorção transdérmica de algumas substâncias ou drogas. Para isso
estão sendo utilizados e pesquisados diversos meios como agentes químicos,
imersão, microagulhas e ultrasom, mas em algumas drogas, nenhum deles
consegue fazê-las ultrapassar de maneira satisfatória a barreira do stratum corneum
(SC) (LIU 2010; GOMEZ 2010; STUMPP 2005).
O stratum corneum faz parte da epiderme e é a camada mais externa da nossa
pele e tem como uma de suas funções atuar como uma barreira contra infecções.
Esta camada é constituída por queratinócitos (nessa camada são chamados de
corneócitos) que são considerados um depósito de queratina (células sem núcleos e
inviáveis) removidas por descamação, possuindo uma espessura em torno de
0,04mm (EGELRUD 2000; SIMÕES 2001).
Diversos tipos de laser vêm sendo testados com o objetivo de se estudar a
facilitação da absorção e penetração de drogas através da SC de forma mais eficaz
e sem causar danos teciduais como os Lasers de CO2, Nd: YAG, IPL (intensed
pulsed light) e os diodos (STUMPP 2005; GOMEZ 2008 e LIU 2010). No entanto,
tais estudos não avaliam a biodisponibilidade plasmática dos fármacos utilizados.
Em diversos estudos in vitro e in vivo a aplicação do laser demonstrou uma
grande capacidade de melhora na penetração de drogas e substâncias através do
SC, sem causar danos na pele, demonstradas através de análises como tomografia
por coerência óptica, VIS-NIR espectrômetro de fibra, espectrofotômetro, Scanner
espectral etc. (McAULIFFE 1997; LEE 2002; LIU 2010; GOMEZ 2010 e STUMPP
2005).
Essa melhora na permeabilidade atribuída ao laser ainda não é totalmente
entendida.
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O laser de baixa intensidade tem como algumas de suas características o
aumento

da

vascularização

microcirculação
colateral.

local,

Essas

a

vasodilatação,

características

são

o

recrutamento

amplamente

aceitas

da
e

demonstradas em estudos com tecidos musculares, cicatrização, retalhos cutêneos,
etc (MIRÓ 1989; KAMI 1985; MAEGAWA 2000; SCHINDL 2002 e IHSAN 2005 e
IVANDIC 2008), o que poderia ajudar ainda mais na função de absorção de drogas
ou outras substâncias.
Os resultados da biodisponibilidade do presente estudo corroboram os
trabalhos citados acima. Desta forma, foi observado uma diferença estatísticamente
significativa no grupo irradiado com laser 5 minutos antes de receber o diclofenaco
aplicado topicamente. Este grupo apresentou em média um tmáx de 30 minutos, e
como média da AUC(0-12hs) o valor de 712 (ng h mL-1), enquanto o grupo que recebeu
apenas diclofenaco tópico foram evidenciadas médias de 3 horas e 442 (ng h mL-1),
respectivamente (p<0,05). Já, no grupo onde foi aplicado o diclofenaco IM foram
encontrados resultados estatisticamente significantes nas médias da AUC (0-24hs) (ng
h mL-1) e também no C(máx) (ng h mL-1), 1082 e 899 respectivamente, com um
p<0,05, para os grupos irradiados com laser 5 minutos antes da aplicação da droga.
Tanto as características das ondas de stress quanto as que demonstram
incremento da microcirculação local, recrutamento da vascularização colateral e a
vasodliatação poderiam estar atuando de forma sinérgica e respondendo os
resultados

observados

nos

grupos

irradiados

através

das

análises

da

biodisponibilidade.
Essa resposta da droga anti-inflamatória precedida pela irradiação do laser
poderia estar atuando para uma resolução mais rápida do processo inflamatório,
desencadeada após a ocorrência da lesão por estiramento, assim como uma melhor
reparação do tecido lesado.
De acordo com Montenegro e Franco (1999), mediadores como as
bradicininas, a histamina, além de outras substâncias químicas, são capazes de
controlar ou desencadear a resposta inflamatória, que tem como tarefa informar ao
organismo que células foram lesadas e assim mobilizar meios para que o organismo
possa lidar com a situação. As substâncias químicas modificam e regulam o restante
da resposta inflamatória, tentando neutralizar a causa da lesão e começar a remover
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os detritos celulares, afim de iniciar o processo de reparação do tecido lesado
(MONTENEGRO e Franco 1999; TESTA 2007).
Em nosso estudo foram realizadas análises para a determinação da expressão
gênica de COX-1 e COX-2. Os resultados foram obtidos através da técnica de PCR
em tempo real e foram observadas diminuições tanto da COX-1 quanto da COX-2
três horas após a indução da lesão. Na análise de COX-1 foi observada uma
diminuição da expressão gênica da enzima nos grupos tratados com diclofenaco
tópico, laser + diclofenaco tópico e laser + diclofenaco IM, com p<0,05. Já nas
análises da enzima COX-2, foram encontradas diminuições estatisticamente
significativas em todos os grupos tratados, p<0,05.
Já nos grupos analisados 6 horas após a indução das lesões foram observados
resultados muito significantes para todos grupos, à exceção do grupo tratado apenas
com laser que apresentou diferença estatisticamente significante para p<0,05. Na
análise das enzimas de COX-2 os resultados mostraram diferenças estatisticamente
significativas para todos os grupos tratados quando comparados com o grupo não
tratado, com para o grupo laser + diclofenaco tópico, para os grupos diclofenaco IM,
laser + diclofenaco IM e laser, e por fim para o grupo diclofenaco tópico.
Alguns estudos incluindo AINES inibidores de COX-2 ou não, dentre eles
nimesulida e aceclofenaco, demonstraram que esse tipo de drogas é capaz de
diminuir a expressão gênica de COX-2 em doenças como osteoartrite.
Em trabalho

realizado

por Alvarez-Soria

e

colaboradores (2008) foi

demonstrado uma diminuição da expressão gênica de COX-2 em fragmentos
retirados do côndilo femoral medial de paciente portadores de osteoartrite após
tratamento com celecoxib ou aceclofenaco.
Outro estudo realizado pelos mesmos pequisadores (Alvarez-Soria 2006)
observou uma diminuição da expressão gênica de COX-2 assim como de PGE2,
utilizando as mesmas drogas do trabalho acima citado, na membrana sinovial de
pacientes com osteoartrite.
Já Fahmi e colaboradores (2001), demonstraram diminuição da expressão
gênica de COX-2 e também de IL-1β na membrana sinovial de pacientes com
osteoartrite e artrite reumatóide, utilizando tratamento com nimesulida.
Portanto, as analises mostraram que nossos resultados corroboram com a
literatura demonstrando que a Terapia Laser de Baixa Potência induz a inibição da
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atividade da enzima de COX-2 e de outros mediadores do processo inflamatório
(SAKURAY 2000; FAHMI 2001; BJORDAL 2006; Alvarez-Soria 2008 e Alvarez-Soria
2006).
Um dado bastante interessante foi demonstrado nos grupos analisados 6 horas
após a indução da lesão, onde o grupo tratado com laser + diclofenaco tópico
apresentou uma média para a enzima COX-2 de 0,26 e o grupo tratado apenas com
o laser apresentou média de 0,60. O resultado encontrado no grupo tratado apenas
com diclofenaco tópico foi de 1,08, o que nos faz sugerir que a Terapia Laser de
Baixa Intensidade apresenta um efeito sinérgico ao diclofenaco, de inibição da COX2 no tratamento de lesões musculares.
Os resultados das análises das enzimas de COX do presente trabalho
demonstram que a Terapia Laser de Baixa Intensidade mostrou-se capaz de reduzir
as expressões gênicas da COX-2, atuando de maneira mais eficiente que uma droga
inibidora dessa enzima. Quando utilizada em conjunto com o diclofenaco tópico,
apresentou resultados ainda mais expressivos.
Alguns autores sugerem que a luz Laser não inibe o processo inflamatório, mas
abrevia o tempo para a resolução através da aceleração do processo de reparação
tecidual (MARTIN, 2003; MEDRADO et al., 2003), fato pelo qual pode sugerir uma
explicação da precocidade dos resultados obtidos neste presente estudo.
Uma parte importante que possibilita uma melhor compreensão das alterações
do processo inflamatório agudo e da hiperalgesia é o estudo dos níveis de
prostaglandina E2. Sob condições fisiológicas normais, as prostaglandinas têm um
papel essencial na citoproteção da mucosa gástrica, homeostase e fisiologia renal.
Os produtos do metabolismo do ácido araquidônico compõem um conjunto de
mediadores que modulam a resposta inflamatória e imunológica. Essa mediação só
ocorre após a estimulação das células, e são provenientes da oxidação do ácido
araquidônico, o qual é gerado pela ação da enzima fosfolipase A2 sobre fosfolipídeos
da membrana celular.
Mediadores inflamatórios como a PGE2 estimulam a inflamação local, onde há
um recrutamento de células inflamatórias, principalmente neutrófilos e causam a
desregulação entre a atividade anabólica e catabólica. Assim, a presença de
mediadores inflamatórios como a PGE2 poderia nos mostrar a evolução desse
processo inflamatório agudo na injúria do musculoesquelético.
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Neste trabalho foi possível observar um aumento expressivo da geração de
PGE2 no grupo lesionado sem tratamento (lesão) tanto em 3 quanto em 6 horas
após o estiramento. Ao contrário, os grupos tratados com Laser + diclofenaco tópico,
Laser + diclofenaco IM e somente com Laser, 6 horas após o estiramento,
conseguiram uma redução estatísticamente significativa da geração de PGE 2. Já nos
grupos tratados 3 horas após o estiramento, a redução ocorreu somente nos
tratados com Laser + diclofenaco tópico e Laser + diclofenaco IM.
Esses resultados nos levam a sugerir que a aplicação do laser antes do
antiinflamatório está atuando de forma sinérgica e possivelmente como auxiliar na
penetração do fármaco, dado que em apenas 3 horas após a lesão esses grupos
tem uma resposta melhor, já que não se pode observar uma diminuição da geração
de PGE2 nos outros grupos tratados. Contudo, o laser pode estar atuando para a
aceleração da resolução do processo inflamatório, que pode ser sugerida analisando
os grupos 6 horas após a lesão, com a inclusão do grupo somente irradiado com
laser na diminuição da geração de PGE2 aos grupos já citados acima.
O presente estudo avaliou também a função motora, através da análise de
marcha, obtidas através das médias da Walking Track.
A análise após o protocolo de 6 horas de indução da lesão demonstrou que no
grupo lesão ocorreu perda da função motora, o que fez com que houvesse alteração
no padrão de marcha dos animais. A marcha do grupo lesionado apresentou-se
nitidamente afetada, retratada, principalmente pela transferência de peso para lado
hígido do animal.
O laser de baixa potência ativa os componentes da cadeia respiratória
mitocondrial, resultando na iniciação de uma cascata de eventos celulares (KARU,
2003). O principal efeito bioelétrico da fotobiomodulação laser é a manutenção do
potencial de membrana celular, o que impede que os estímulos dolorosos se
propaguem a centros nervosos, isso devido à eficiência da bomba de sódio e
potássio ocasionada pela maior disponibilidade de ATP resultante do efeito
bioquímico (RICCI, 2003). O efeito analgésico do laser de baixa potência se deve à
sua ação em diversos níveis. Localmente, ocorre redução da inflamação por meio da
reabsorção de exsudatos e da eliminação de substâncias angiogênicas como foi
descrito anteriormente. Há também interferência na mensagem elétrica durante a
transmissão do estímulo, mantendo gradiente iônico em ambos os lados da

99
membrana celular e evitando ou reduzindo a despolarização da mesma, além de
atuar sobre as fibras nervosas grossas que, quando estimuladas pelo laser,
provocam bloqueio das fibras finas (Pinto et al., 2009). Quando analisados os grupos
tratados com laser + diclofenaco tópico, Laser + diclofenaco IM o grupo Laser de
Baixa Potência na energia de 3 J foi observado uma melhora significativa na função
motora. Essa melhora pode ser constatada pelas características de deambulação,
ou seja, a transferência de peso proporcional entre os dois lados, sugerindo que as
alterações na permeabilidade da membrana celular possa ter impedido os estímulos
dolorosos devido à eficiência do efeito bioquímico e analgésico do laser de baixa
potência e do antiinflamatório, melhorando assim a deambulação dos grupos
tratados.
Outros mecanismos relatados de efeitos benéficos induzidos pela radiação
laser, já citados anteriormente, incluem a modulação dos níveis de prostaglandinas,
o

aumento

da

atividade fibroblástica, a

alteração

do

potencial

evocado

somatosensorial e da velocidade de condução nervosa, além de melhora da
circulação local e edema dos tecidos tratados, levando ao alívio da dor e reparo
tecidual mais rápido (GUR, 2004; FIKACKOVA, 2006).
O grupo 3 horas não pode ser avaliado, pois os animais ainda estavam sob
algum efeito do anestésico e não conseguiam deambular, apenas realizavam o
movimento de rastejar.
Em outro grupo de experimentos, realizamos uma avaliação funcional
denominada resistência à fadiga muscular, utilizando para isto um protocolo já
anteriormente descrito pelo grupo (LOPES-MARTINS et al., 2006), de fadiga
muscular induzida por estimulação elétrica em músculo tibial de ratos. Neste artigo
foram demonstrados os efeitos da Terapia Laser de Baixa Potência aumentando a
resistência muscular, assim como reduzindo os níveis de Creatina Kinase (CK) no
modelo.
No presente estudo avaliamos a diminuição da fadiga muscular em músculo
tibial de ratos após contração tetânica por estímulos elétricos indiretos após lesão
muscular por estiramento, em grupos tratados com a Terapia Laser de Baixa
Potência e com diclofenaco, tanto aplicado topicamente quanto intramuscularmente.
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Existem algumas definições para fadiga muscular, e uma delas diz que a fadiga
é a incapacidade de manter a força de contração muscular por um período de
tempo. Essa incapacidade foi encontrada em nosso estudo.
Os dados encontrados em nosso trabalho corroboram resultados anteriores,
como os demonstrados em estudo realizado por Ramos, 2010 em nosso laboratório,
onde foram realizadas análises em até 96 horas após a lesão, onde em todos os
protocolos foi encontrado déficit motor nos animais lesionados.
Os ratos do grupo lesão apresentaram uma diminuição da resistência à fadiga
em todos os protocolos, enquanto no grupo tratado com laser antes da aplicação do
diclofenaco tópico e intramuscular foi observado um aumento nesse parâmetro,
também em todos os protocolos. Entretanto, nas análises 6 horas após a indução da
lesão, além dos grupos citados acima, os grupos que receberam apenas o
tratamento com laser também apresentaram um aumento na resistência à fadiga
muscular. Ainda nessa análise, também ficou demonstrado um aumento
estatisticamente significativo quando comparado os grupos tratados com laser antes
da aplicação dos dois tipos de diclofenaco aos grupos tratados somente com os dois
tipos da droga.
De acordo com a teoria da regulação do fluxo sanguíneo, metabolitos
vasoativos são liberados da fibra muscular na proporção das atividades de difusão e
essa vasodilatação metabólica aumenta o suprimento de oxigênio e nutrientes em
resposta à demanda tecidual (JACOBS; SEGAL, 2000; SANTOS et al., 2002).
Kipshidze et al., 2000, demonstraram em seus estudos que a luz ultravileta
visível produz relaxamento vascular com a elevação do GMP c. Especula-se que a
absorção da luz pelo tecido vascular, através da indução do NO, eleva o GMP c. A
vasodilatação estaria sendo provocada pelo efeito hipotensor tanto pelos inibidores
da fosfodiesterase como pelos nitrovasodilatadores do GMPc circulante.
Experimentos in vivo em laboratórios demonstraram indução significativa de
iNOS,

após irradiação laser em artéria ilíaca de coelhos ( MOITRA, 2007), e de

acordo com nossos resultados, se a irradiação laser eleva os níveis de GMP c,
possivelmente estaria ocorrendo uma importante vasodilatação local, facilitando
assim, o transporte de nutrientes para região irradiada como também a remoção de
metabólicos que prejudicasse a contração muscular.
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Portanto, podemos supor que uma vasodilatação ou um aumento na
microcirculação local provocada pela irradiação laser poderia estar atuando nas
células musculares, aumentando o tempo para que o músculo em tetania
apresentasse uma queda no seu valor máximo de intensidade de contração até
chegar à sua metade (50 %).
Ao analisar a área sobre a curva da fadiga registrada no eletrofisiógrafo, foi
possível observar um quadro muito semelhante ao descrito acima.
A fadiga muscular apresenta como características principalmente uma
diminuição da força muscular e controle motor prejudicado, com subseqüente dor
muscular. A presença da lesão muscular também provoca uma diminuição no
desempenho e uma redução da capacidade de gerar força.
A lesão do músculo-esquelético tem como característica perda imediata de
produção de força. Uma das causas dessa perda de força seria a ruptura ou perda
das estruturas geradoras de força, como actina e miosina (THOMPSON et al., 1999).
Em estudo realizado por Crisco et al. (1994), foi demonstrado um déficit na
força em tetania máxima imediatamente após lesão por contusão, sendo que níveis
normais de força foram recuperados somente após 24 horas.
Um dos mecanismos que desencadeia a lesão muscular é o influxo excessivo
de cálcio do interstício para o interior da fibra muscular, resultando em níveis
elevados de cálcio intracelular, que por sua vez é gerado pelos danos ocorridos no
sarcoplasma ou no retículo sarcoplasmático da fibra, esse processo leva à perda da
homeostase e estímulo para a proteólise cácio-dependente, provocando assim, uma
degeneração tecidual (KARU, 2003).
No meio intracelular, o excesso de cálcio faz com que a mitocôndria acumule
esse íon o qual inibe a respiração celular e a produção de energia, comprometendo
a capacidade da célula de ativamente eliminar o cálcio de seu interior. A sobrecarga
de cálcio, então, precipita uma fase autogênica onde um aumento na ação de
proteases e fosfolipases resulta na degradação das miofibrilas e da membrana
celular, ocorrendo um comprometimento na síntese de glicogênio quando o músculo
está lesionado (KARU, 1999; SERHAN, 2005), o que possivelmente tenha ocorrido
com o grupo lesionado do presente estudo, uma vez que foi observada uma redução
na resistência a fadiga, o que nos leva a pensar na dificuldade da geração de
energia dificultando a eliminação de cálcio prejudicando assim a respiração celular.
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A luz laser pode ser absorvida no ciclo respiratório (KARU, 1999), por
componentes fotorreceptores aumentando a produção de ATP mitocondrial.
Considerando que a absorção de luz fornece energia para a célula e que essa
energia é absorvida pelo citocromo C, na mitocôndria, a célula pode utilizar essa
energia no ciclo respiratório para produzir ATP. Estes dados em conjunto, estão de
acordo com a nossa proposta de fornecer à célula a quantidade ideal de energia que
irá atuar num determinado espectro para produção de energia pela célula.
Vieira et al. (2006) sugere que a eficácia do efeito biomodulador que é atribuído
a luz laser ao interagir com os tecidos biológicos é dependente das condições
metabólicas prévias do tecido, ou seja, a resposta tende a ser ótima quando o
potencial redox celular se encontra alterado, por exemplo, em um quadro de lesão
tecidual no qual o ambiente celular apresenta uma diminuição do pH e do
suprimento energético, o que favorece uma maior interação da radiação com os
tecidos, e assim , uma maior resposta biológica final.
Os animais irradiados aumentaram a resistência à fadiga nas três tetanias nos
grupos tratados com Laser + D.T., e também no grupo tratado apenas com o Laser
(6 horas), demonstrando um aumento na resistência a fadiga superior aos grupos
tratados somente com diclofenaco.
Estudos recentes do nosso grupo demonstraram que a pré-irradiação de
atletas com Laser de Baixa Potência, tanto no comprimento de onda na faixa do
vermelho assim como no infravermelho, foram capazes de aumentar a resistência à
fadiga muscular, e de acelerar a queda das concentrações de ácido láctico
plasmático e CK (LEAL JR 2008; LOPES-MARTINS, 2006;).
Independente do tipo da lesão (mecânica, térmica, isquêmica ou por
substâncias tóxicas) o processo de cicatrização muscular segue uma série de
eventos já estabelecidos, dando inicio a esta sequência:

necrose das células

satélites lesadas, seguido de infiltração inflamatória, fagocitose das células lesadas,
ativação das células satélites e por último a diferenciação das células precursoras
(MERRICK, 2002).
O músculo esquelético tem uma considerável capacidade de regeneração da
fibra muscular, sendo esta, limitada pela população de células satélites,
revascularização e reinervação local. Todo este processo é lento e geralmente
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incompleto, com grande formação de tecido cicatricial, de consistência fibrosa e
pouco elástica, podendo alterar a força e extensibilidade muscular (RAMOS, 2010).
Tanto a extensão da lesão como o tratamento são importantes, pois como
citado acima a regeneração muscular acaba sendo um processo complexo,
provocando alterações morfológicas das fibras regeneradas, podendo afetar o
desempenho muscular pós lesão (MINAMOTO et al., 1999).
De acordo com Amaral et al. (2001), a radiação direta do Laser, utilizado nos
primeiros dias após a excisão parcial do músculo gastrocnêmio de rato, promoveu o
processo regenerativo e a maturação muscular da região lesionada. Em sua
pesquisa utilizou diferentes doses, demonstrando que apenas a dose de 2,6J do
laser He-Ne promoveu mudanças significativas, como o aumento da área da fibra
muscular e aumento da densidade mitocondrial, sugerindo assim, que doses baixas
de

irradiação

de

laser

seriam

mais

efetivas

na

promoção

dos

efeitos

bioestimulatórios.
Segundo Martin (2003), células e tecidos comprometidos respondem melhor
em relação às células e tecidos saudáveis à irradiação do Laser de Baixa Potência,
pela transferência de energia que ocorre entre os fótons emitidos pelo laser e os
fotoaceptores receptivos que são encontrados em várias células e organelas.
Tecidos e células que estão isquêmicos e pouco perfundidos como resultado de um
processo

inflamatório,

edema

e

lesão

têm

mostrado

ter

uma

resposta

significativamente aumentada após a irradiação do Laser de Baixa Potência em
relação aos tecidos com estruturas normais.
A avaliação histológica deste estudo demonstrou que a ação do laser não
chegou a evitar o surgimento dos sinais típicos de lesão muscular observados
(descontinuidade de acidofilia, rompimento de fibras e desorganização celular), mas
ficou demonstrado uma redução das áreas e sinais dessas alterações teciduais,
como células bem delineadas e menor quantidade de fibras fragmentadas.
Observou-se também uma redução na acidofilia na região central das fibras, assim
como uma melhor organização estrutural do tecido muscular, principalmente no
grupo irradiado com o Laser de Baixa Potência anteriormente aplicado ao tratamento
com diclofenaco (tanto na aplicação tópica quanto na IM).
Uma possível resposta das mudanças na proliferação das células de
mamíferos pela luz Laser é a transdução do fotosinal e amplificação da cadeia com
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as respectivas reações bioquímicas na célula, em seguida, a luz é absorvida na
mitocôndria e a estimulação da síntese de DNA e RNA acontece como um passo
final após a cascata de reações bioquímicas na célula. A irradiação com laser de HeNe durante a regeneração do músculo esquelético promove o processo de
neoformação vascular na zona lesionada (AMARAL et al., 2001; BEN-DOV et al.,
1999; MARTIN, 2003; GONZÁLEZ e CRUAÑAS, 1988).
Os resultados obtidos após análise histológica nos levam a concluir que os
músculos tibiais tratados com Laser de Baixa Potência apresentaram uma melhora
qualitativa, assim como uma melhor organização do tecido muscular.

105
8 Conclusão

A Terapia Laser de Baixa Potência (810nm) foi efetiva em reduzir/acelerar o
precesso inflamatório e o dano muscular induzido por estiramento muscular em
ratos, além de proporcionar uma melhora significativa nos padrões funcionais.
Tomados em conjunto, nossos resultados evidenciam o efeito sinérgico entre a
Terapia Laser de Baixa Potência e o diclofenaco aplicado tanto pela via tópica
quanto pela via IM., no modelo experimental de lesão muscular induzida por
estiramento em ratos.
A Terapia Laser de Baixa Potência em conjunto com o diclofenaco, foi capaz
de preservar características funcionais evindenciadas nos testes de caminhada e de
contração muscular.
Pode-se também considerar que o tratamento em conjunto das duas terapias
possui algumas vantagens com relação ao tratamento apenas com a terapia
farmacológica como, por exemplo, a diminuição dos efeitos adversos relacionados
ao uso da droga, já que a atuação sinérgica dos tratamentos deve diminuir a
quantidade de droga usada, e consequente redução dos custos com o tratamento
da lesão além do tratamento destes efeitos adversos.
Acreditamos que esse trabalho pode ser o primeiro passo no estabelecimento
de parâmetros básicos, para o início de estudos clínicos e a utilização desta técnica
no

tratamento

de

lesões

do

músculo

esquelético

em

seres

humanos.

106
REFERÊNCIAS
AIMBIRE, F., LOPES-MARTINS, R. A. B., FARIA NETO, H. C. C., ALBERTINI, R.,
CHAVANTES, M. C., PACHECO, M. T. T., LEONARDO, P. S. L.M., VEGARD, I.,
BJORDAL, J. M. Low Level Laser Therapy can reduce lipopolysaccharide-induced
contractile force dysfunction and TNF-alpha levels in rat diaphragm muscle. Laser
Med Sci. v.21, p.10 - 18, 2006.
AIMBIRE, F., BJORDAL, J. M., IVERSEN, V. V., ALBERTINI, R., FRIGO, L.,
PACHECO, M. T. T., FARIA NETO, H. C. C., CHAVANTES, M. C., LABAT, R. L.,
LOPES-MARTINS, R. A. B. Low level laser therapy partially restores trachea muscle
relaxation response in rats with tumor necrosis factor alpha-mediated smooth airway
muscle dysfunction.. Laser Surg. Med. v.25, p.111 - 120, 2007.
ALBERTINI, R., ISHIDA, F.C., RIBEIRO, W., COGO, J. C., Antunes, E, TEIXEIRA,
S., De Nucci, G, FARIA NETO, H. C. C., Aimbire F. S.C., ZÂNGARO, R. A., LopesMartins, R. A. B. Análise do efeito do laser de baixa potência (As-Ga-Al) no modelo
de inflamação de edema de pata em ratos.. Fisioterapia Brasil. v.3, p.05 - 15, 2002.
AL-NAEMI, H; BALDWIN A. L. Nitric oxide: role in venular permeability recovery after
histamine challenge. Am J Physiol, v. 46, H2010-H2016, 1999.
AIMBIRE F. S.C., ALBERTINI, R., LOPES-MARTINS, R. A. B., FARIA NETO, H. C.
C., ZÂNGARO, R. A., PACHECO, M. T. T. Effect of LLLT Ga-Al-As (685 nm) on LPSinduced inflammation of the airway and lung in the rat.. Laser Med. Sci. v.20, p.11 20, 2005.
ALVAREZ-SORIA M.A., LARGO R., SANTILLANA J., SÁNCHEZ-PERNAUTE O.,
CALVO E., HERNÁNDEZ M., EGIDO J., HERRERO-BEAUMONT G. Long term
NSAID treatment inhibits COX-2 synthesis in the knee synovial membrane of patients
with osteoarthritis: differential pro-inflammatory cytokine profile between celecoxib
and aceclofenac. Ann. Rheum. Dis. v. 65, n. 8, p.998-1005, 2006.
ALVAREZ-SORIA M.A., HERRERO-BEAUMONT G., MORENO-RUBIO J., CALVO
E., SANTILLANA J., EGIDO J., LARGO R. Long-term NSAID treatment directly
decreases COX-2 and mPGES-1 production in the articular cartilage of patients with
osteoarthritis. Osteoarthr. Cartil. v. 16, n. 12, p.1484-93, 2008.
AMARAL, A.C.; PARIZOTTO, N.A.; SALVINI, T.F. Dose-dependency of low-energy
HeNe laser effect in regeneration of skeletal muscle in mice. Laser Med. Sci. v.16, p.
44-51, 2001.
APPEL, J.; SOARES, J.; DUART, J. Exercise, muscle damage and fatigue, Sports.
Méd., v.13, p.108-115, 1992.
ARAÚJO, C.G.S. Avaliação e treinamento da flexibilidade. p. 25 – 34, São Paulo.
Atheneu, 1999.
ARMOSTRONG, R. Initial events in exercise-induced muscular injury. Med. Sci.
Sports Exerc, v.22, p.429-135, 1990.
De acordo com:
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023: informação e documentação: elaboração. Rio de Janeiro,
2002.

107
ASSENDELFT, W., S. GREEN, ET AL. "Tennis elbow." Br Med J 327(7410): 329.
2003.
BANNING, M. Topical diclofenac: clinical effectiveness and current uses in
osteoarthritis of the knee and soft tissue injuries. Expert Opin Pharmacother.
9(16):2921-9, 2008.
BAUMANN, H.; GAULDIE, J. The acute phase response. Immunol. Today, v. 15, p.
74-80, 1994.
BEN-DOV, N.; SHEFER. G.; IRINTCHEV, A.; WERNIG, A.; ORON, U.; HALEVY, O.
Low-energy laser irradiation affects satellite cell proliferation and differentiation in
vitro. Biochim Biophys Acta. 11;1448(3):372-80, 1999.
.
BJORDAL, J. M; LJUNGGREN AE; KLOVNING A; SLØRDAL, L. "Non-steroidal antiinflammatory drugs, including coxibs, in osteoarthritic knee pain. A meta-analysis of
randomised placebo-controlled trials Br Med J. 329(7478):1317, 2004.
BJORDAL, J. M.; LOPES-MARTINS, R. A.; IVERSEN, V. V. A randomised, placebo
controlled trial of low level laser therapy for activated Achilles tendinitis with
microdialysis measurement of peritendinous prostaglandin E2 concentrations. Br J
Sports Med, v.40, n.1, p.76-80, 2006.
BJORDAL J. M.; JOHNSON, M.I.; LOPES-MARTINS, R.A.; BOGEN, B.; CHOW, R.;
LJUNGGREN, A.E. Short-term efficacy of physical interventions in osteoarthritic knee
pain. A systematic review and meta-analysis of randomised placebo-controlled trials.
BMC Musculoskelet Disord. n. 22, v. 8, p.51, 2007.
BJORDAL JM, LOPES-MARTINS RA, JOENSEN J, COUPPE C, LJUNGGREN AE,
STERGIOULAS A, JOHNSON MI. A systematic review with procedural assessments
and meta-analysis of low level laser therapy in lateral elbow tendinopathy (tennis
elbow). BMC Musculoskelet Disord, n. 29, v.9, p. 75, 2008.
CAMAPANA, V.; MOYA, M.; GAVOTO, A.; JURI, H.; PALMA, J. A. Effects of
diclofenac sodium and HeNe laser irradiation on plasmatic fibrinogen levels in
inflammatory processes. J Clin Laser Med Surg, v.16, n.6, p.317-20,1998.
CAMPANA, V.R. The relative effects of He-Ne laser and meloxicam on
experimentally induced inflammation. Laser Therapy, v.11, n.2, p.6-10, 1999.
CARDOSO, E.A. Alterações estruturais do músculo esquelético submetido a
alongamento passivo em ratos. Tese de mestrado, Universidade Federal de Minas
Gerais, 2006.
CHARGÉ, S. B.P.; RUDNICKI, M. A. Cellular and molecular regulation of muscle
regeneration. Physiol Rev. v. 84, p. 209-238, 2004.

CHEN, D. B.; YANG, Z. M.; HILSENRATH, R.; LÊ, S. P.; HARPER, M. J. Stimulation
of prostaglandin (PG) F2 alpha and PGE2 release tumor necrosis factor-alpha and

108
interleukin-1 alpha in culture human luteal phase endometrial cells. Hum Reprod.,
Houston, v. 10, p. 2773-2780, 1995.
CLARKSON, P.; BYNES, W.; McCORMICK, K.; TURCOTTR, L.; WHITE, J. Muscle
soreness and serum creatine kinase activity following isometric, eccentric and
concentric exercise. Int. J. Sports Med., v.7, p.152-155, 1986.
CLARKSON, P.; NOSAKA, K.; BRAUN, B. Muscle function after exercise-induced
muscle damage and rapid adaptation. Med. Sci. Sports Exerc., v.24, p.512-520,
1992.
CORREA, F.; MARTINS, R, A.; CORREA, J. C.; IVERSEN, V. V.; JOENSON, J.;
BJORDAL, J. M. Low-level laser therapy (GaAs lambda = 904 nm) reduces
inflammatory cell migration in mice with lipopolysaccharide-induced peritonitis.
Photomed Laser Surg. v.25, n.4, p.245-9, 2007.
CRAMER M.P., SAKS S.R. Translating safety, efficacy and compliance into
economic value for controlled release dosage forms. Pharmacoeconomics.
5(6):482-504, 1994.
CRISCO, J.J.; JOKL, P.; HEINEN, G.T.; CONNELL, M.D.; PANJABI, M.M. A muscle
contusion injury model. Biomechanics, physiology and histology. Am. J. Sports.
Med., v.22, n.5, 710-720, 1994.
DE MEDINACELLI, L.; FREED, W. J.; WYATT, R. J. An index of the functional
condition of rat sciatic nerve based on measurements made from walking tracks.
Experimental Neurology. v.77, p.634-643, 1982.
DIONNE, R.A.; KHAN, A.A.; GORDON S.M. Analgesia and COX-2 inhibition. Clin.
Exp. Rheumatol., v. 19, p.63-70, 2001.
DUARTE, J. Lesões celulares do músculo esquelético induzidas pelo exercício
físico. Tese de Doutoramento. Porto: Faculdade de Ciências do Desporto e de
Educação Física da Universidade do Porto. 1993.
EBBELING, C.; CLARKSON, P. Exercise-induced muscle damage and adaptation.
Sports Med., v.7, p.207-234, 1989.
EGELRUD, T. Desquamation in the Stratum Corneum. Acta Derm Venereol; Supp
208: 44-45, 2000.
FAHMI H., HE Y., ZHANG M., MARTEL-PELLETIER J., PELLETIER J. P., DI
BATTISTA J. A. Nimesulide reduces interleukin-1beta-induced cyclooxygenase-2
gene expression in human synovial fibroblasts. Osteoarthr. Cartil. 9(4):332-40,
2001.
FIKACKOVA, H.; DOSTALOVA, L.; VOSICKA, R.; PETEROVA, V.; NAVRATIL, L.;
LESAK, J. Arthralgia of the temporomandibular joint and low-level laser therapy.
Photomed. Laser Surg. v. 24, n. 4, p. 522-7, 2006.

109
FOLEY J. M., JAYARAMAN R. C., PRIOR B. M., PIVARNIK J. M., MEYER R. A.
Measurements of muscle damage and adaptation after eccentric exercise. J. Appl
Physiol. v.87, p.2311-2318, 1999.
FRIDÉN, J.; SFAKIANOS, P.; HARGEN, A. Muscle soreness and intramuscular fluid
pressure: comparison between eccentric and concentric load. J. Appl. Physiol. v.6,
p. 2175-2179, 1986.
FOEGH, M. L.; RAMWELL, P. W. Os eicosanóides: Prostaglandina, tromboxanos,
leucotrienos e compostos relacionados. In: KATZUNG, B. G. Farmacologia Básica
e Clínica. 8ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, p. 273-285, 2003.
FU, S.; RAMANUJAM, K. S.; WONG, A.; FANTRY, G. T.; DRACHENBERG, C. B.;
JAMES, S. P.; MELTZER, S. J.; WILSON, D. T. Increased expression and cellular
localization of inducible nitric oxide synthase and cyclooxygenase 2 in Helicobacter
Pylori gastritis. Gastroenterol, v.116, p. 1319, 1999.
GILROY, D. W., COLVILLE-NASH, P. R., WILLIS, D., CHIVERS, J., PAUL-CLARK,
M. J.; WILLOUGHBY, D. A. Inducible cyclooxygenase may have anti-inflammatory
properties. Nat. Med. v. 5, p. 698, 1999.
GOMES, A. R. S.; CORNACHIONE, A.; SALVINI, T. F.; MATTIELLO-SVERZUT, A.
M. Morphological effects of two protocols of passive stretch over the immobilized rat
soleus muscle. J. Anat. p.328-335, 2007.
GÓMEZ, C., COSTELA, A., GARCÍA-MORENO, I., LLANES, F., TEIJÓN, J. M.,
BLANCO, M. D. Laser treatments on skin enhancing and controlling transdermal
delivery of 5-fluorouracil. Lasers Surg Med. 40(1):6-12, 2008.
GÓMEZ, C., COSTELA. Á., GARCÍA-MORENO. I., LLANES, F., TEIJÓN, J. M.,
BLANCO, M. D. Skin laser treatments enhancing transdermal delivery of ALA. J
Pharm Sci. 100(1):223-31, 2010.
GONZÁLEZ, M. V.; CRUAÑAS, J. C. Comportamiento de la luz en la interaccion con
los tejidos, en especial el laser de baja potencia. Centro de Documentación Laser
de Meditec S/A, Barcelona; p. 6-21, 1988.
GUR, A.; SARAC, A. J.; CEVIK, R.; ALTINDAG, O.; SARAC, S. Efficacy of 904 nm
gallium arsenide low level laser therapy in the management of chronic myofascial
pain in the neck: a double-blind and randomize-controlled trial. Lasers Surg Med.
35(3):229-35, 2004.
HEYNEMAN, C. A., LAWLESS-LIDAY, C., WALL, G. C. Oral versus topical NSAIDs
in rheumatic diseases: a comparison. Drugs. 60(3):555-74, 2000.
HONG, E. G.; KO, H. J.; CHO, Y. R.; KIM, H. J.; MA, Z.; YU, T. Y.; FRIEDLINE, R.
H.; KURT-JONES, E.; FINBERG, R.; FISCHER, M. A.; GRANGER, E. L.;
NORBURY, C. C.; HAUSCHKA, S. D.; PHILBRICK, W. M.; LEE, C. G.; ELIAS, J. A.;
KIM, J. K. Interleukin-10 Prevents Diet-Induced Insulin Resistance by Attenuating
Macrophage and Cytokine Response in Skeletal Muscle. Diabetes, 2009. In press

110

HONMURA A., ISHII A., YANASE M., OBATA J., HARUKI E. "Analgesic effect of
GaAlAs diode laser irradiation on hyperalgesia in carrageenin-induced inflammation.
Laser Surg. Med. v.13, p.463-9, 1993.
IHSAN F. R. Low-level laser therapy accelerates collateral circulation and enhances
microcirculation. Photomed Laser Surg. 23(3):289-94 2005.
IVANDIC, B. T., IVANDIC, T. Low-level laser therapy improves vision in patients with
age-related macular degeneration. Photomed Laser Surg. 26(3):241-5 2008.
JACOBS, T. L.; SEGAL, S. S. Attenuation of vasodilatation with skeletal muscle
fatigue in hamster retractor. J. Physiology, v.524, n.3, p.929-941, 2000.
JÄRVINEN T. A., JÓZSA L., KANNUS P., JÄRVINEN T. L., JÄRVINEN M.
Organization and distribution of intramuscular connective tissue in normal and
immobilized skeletal muscles. An immunohistochemical, polarization and scanning
electron microscopic study. J Muscle Res Cell Motil. 23(3):245-54 2002.
JONES, M. K.; WANG, H.; PESKAR, B. M.; LEVIN, E.; ITANI, R. M.; SARFEH, I. J.
TARNAWSKI, A. S. Inhibition of angiogenesis by nonsteroidal anti-inflammatory
drugs: insight into mechanisms and implications for cancer growth and ulcer healing.
Nat. Med., v. 5, p. 1418, 1999.
KAMI T., YOSHIMURA Y., NAKAJIMA T., OHSHIRO T., FUJINO T. Effects of lowpower diode lasers on flap survival. Ann Plast Surg. 14(3):278-83 1985.
KARU, T. I. Phobobiological fundamental of low power laser therapy. IEEE J Quant
Elect, v. 23, p.1703, 1987.
KARU T. I.; AFANAS'EVA N. I.; KOL'IAKOV S. F.; PIATIBRAT L. V. Change in the
absorption spectrum of a monolayer of live cells under low-intensity laser irradiation.
Dokl Akad Nauk, v. 360, n.2, p.267-70, 1998.
KARU, T. I. Low-power laser therapy. In: VO DINH, T. Biomed. photonics
handbook. North Carolina: Taylor and Francis Group, 2003.
KIPSHIDZE, N.; KEELAN, M. H.; PETERSEN, J. R.; BACHUTASHVILI, I.
Photoactivation of vascular iNOS and elevation of cGMP in vivo: possible mechanism
for photorelaxation and inhibition of restenosis an atherosclerotic rabbit mode.
Photochem. Photobio., v.741, p.572-582, 2000.
KUMAR, V.; COTRAN, R. S.; ROBBINS, S. L. Inflamação Aguda e Crônica. In:
Patologia Básica. 5ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. p21-39, 1994.
LABAT, R. M. Efeito do laser de baixa potência (810nM) na tendinite induzida
por colagenase em tendão calcâneo de rato. 2011 111 f. Tese (Doutorado em
Farmacologia). Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, 2011.

111
LAPOINTE, B. M.; FRÉMONT, P.; CÔTÉ, C. H. Influence of nonsteroidal antiinflammatory drug treatment duration and time of onset on recovery from exerciseinduced muscle damage in rats. Arch Phys Med Rehabil. v.84, p.651-655, 2003.
LEAL, E. C. P., LOPES-MARTINS, R. A. B., BARONI, B. M., IVERSEN, V. V.,
BJORDAL, J. M. Effect of 830 nm low-level laser therapy in exercise-induced skeletal
muscle fatigue in humans. Lasers Med Sci. v. 24, n. 3, p.425-31, 2009.
LEE, S., MCAULIFFE, D. J., KOLLIAS, N., FLOTTE, T. J., DOUKAS, A. G.
Photomechanical delivery of 100-nm microspheres through the stratum corneum:
implications for transdermal drug delivery. Lasers Surg Med. v. 31, n. 3, p.207-10,
2002.
LIRA, F. S.; KOYAMA, C. H.; YAMASHITA, A. S.; ROSA, J. C.; ZANCHI, N. E.;
BATISTA, M. L.; SEELAENDER, M. C. Chronic exercise decreases cytokine
production in healthy rat skeletal muscle. Cell. Biochem. Funct., v. 27, n. 7, p. 45861, 2009.
LIU, C., ZHI, Z., TUCHIN, V. V., LUO, Q., ZHU, D. Enhancement of skin optical
clearing efficacy using photo-irradiation. Lasers Surg Med. v. 42, n.2, p.132-40
2010.
LOPES-MARTINS, R. A.; ALBERTINI, R; MARTINS, P. S.; BJORDAL, J. M.; FARIA
NETO, H. C. Spontaneous effects of low-level laser therapy (650 nm) in acute
inflammatory mouse pleurisy induced by carrageenan. Photomed Laser Surg, v.23,
n.4, p.377-81, 2005.
LOPES-MARTINS, R. A. B., LABAT, R. L., LEONARDO, P. S., AIMBIRE, F., FRIGO,
L., MUSCARÁ, M. N., VEGARD, I., PRIANTI JR, A. C., BJORDAL, J. M. Effect of
low-level laser (Ga-Al-As 655 nm) on skeletal muscle fatigue induced by electrical
stimulation in rats. J Appl Physiol, n.101, v.1, p.283-8, 2006.
LOPES-MARTINS, R. A.; ALBERTINI, R.; LOPES-MARTINS, P. S.; DE CARVALHO,
F. A.; NETO, H. C.; IVERSEN, V. V.; BJORDAL, J. M. Steroid receptor antagonist
mifepristone inhibits the anti-inflammatory effects of photoradiation. Photomed Laser
Surg, n.24, v.2, p.197-201, 2006.
MA, L..; DEL SOLDATO, P.; WALLACE, J. L. Divergent effects of new
cyclooxygenase inhibitors on gastric ulcer healing: shifting the angiogenic balance.
Proc. Natl. Acad. Sci USA, v. 99, p.13243, 2002.
MACINTYRE, D. L.; REID, W. D.; LYSTER, D. M.; SZASZ, I. J.; MACKENZIE, D. C.
Presence of WBC, decreased strength, and delayed soreness in muscle after
eccentric exercise. J. Appl. Physiol., v.80, p.1006-1013, 1996.
MAcULIFFE, D. J., LEE, S., FLOTTE, T. J., DOUKAS, A. G. Stress-wave-assisted
transport through the plasma membrane in vitro. Lasers Surg Med. v. 20, n. 2,
p.216-22 1997.

112
MAEGAWA Y., ITOH T., HOSOKAWA T., YAEGASHI K., NISHI M. Effects of nearinfrared low-level laser irradiation on microcirculation. Lasers Surg Med. V. 27, n. 5,
p.427-37, 2000.
MAGALHÃES, J. Exercícios físicos inabituais e exaustivos em crianças.
Influência do tipo predominante de contrações em indicadores indiretos de
stress oxidativo e de agressão/lesão muscular esquelética. 1996 155 f.
Dissertação (Mestrado em Ciências do Desporto). Porto: Faculdade de Ciências do
Desporto e de Educação física da Universidade do Porto. 1996.
MAGALHÃES, P. Alterações hematológicas agudas induzidas por diferentes
protocolos de exercício físico exaustivo e inabitual. 2000 148 f. Dissertação
(Mestrado em Ciências do Desporto) Porto: Faculdade de Ciências do Desporto e de
Educação Física da Universidade do Porto. 2000.
MANUAL DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRONIZADOS. Protocolo
analítico de validação do método METGRU 08-07 –Determinação de diclofenaco
em plasma humanos por LC-MS/MS.
MARTIN, R. Laser-accelerated inflamation/pain reduction and realing. Pract. Pain
Manag., v.3, n.6, p. 20-25, 2003.
MATSUMOTO, M. A.; FERINO, R. V.; MONTELEONE, G. F.; RIBEIRO, D. A. Lowlevel laser therapy modulates cyclo-oxygenase-2 expression during bone repair in
rats. Lasers Med. Sci., 2008. In press.
McCORMACK P. L., SCOTT L. J. Diclofenac sodium injection (Dyloject): in
postoperative pain. Drugs; v. 68, n. 1, p.123-30, 2008.
MEADOR, B. M.; HUEY, K. A. Glutamine preserves skeletal muscle force during an
inflammatory insult. Muscle Nerve. v. 40, n. 6, p.1000-7, 2009.
MEDRADO, A. R.; PUGLIESE, L. S.; REIS, S. R.; ANDRADE, Z. A. Influence of low
level laser therapy on wound healing and its biological action upon myofibroblasts.
Lasers Surg. Med., v.32, p.239-244, 2003.
MERRICK, M. A. Secondary injury after musculoskeletal trauma: a review and
update. J. Athl. Train., v.2, n. 37, p. 209-217, 2002.
MICKLEY, G. A.; KANDASAMY, S. B.; HUNT, W. A. Implication of prostaglandins
and histamine H1 and H2 receptors in radiation-induced temperature responses of
rats. Radiat Res. v.114, n.1, p.42-53, 1988.
MINAMOTO, V. B.; GRAZZIANO, C. R.; SALVINI, T. F. Effect of single and periodic
contusion on the rat soleus musculçe at different stages of regeneration. Anat. Rec.,
v. 254, n.2, p. 281-7, 1999.
MIRO, A. M., Shivaram, U., Finch, P.J. Noncardiogenic pulmonary edema following
laser therapy of a tracheal neoplasm. Chest. 96(6):1430-1 1989.

113
MIYATAKE, S. Randomized clinical comparisons of diclofenac concentration in the
soft tissues and blood plasma between topical and oral applications Br. J Clin
Pharmacol. v.67(1), p.125-129, 2008.
MIZUNO, H.; SAKAMOTO, C.; MATSUDA, K.; WADA, K.; UCHIDA, T.; NOGUCHI,
H.; AKAMATSU, T.; KASUGA, M. Induction of cyclooxygenase 2 in gastric mucosal
lesions and its inhibition by the specific antagonist delays healing in mice.
Gastroenterology, v.112, p. 387, 1997.
MOITRA, J.; SAMMANI, S.; GARCIA, J. G. Re-evaluation of Evans Blue dye as a
marker of albumin clearance in murine models of acute lung injury. Transl. Res.,
v.150, n.4, p.253-65, 2007.
MOTENEGRO, M. R.; FRANCO, M. Patologia: Processos gerais. 4. ed. São
Paulo: Atheneu, cap. 6, p. 109-128 1999.
MOORE R. A., TRAMÈR M. R., CARROLL D., WIFFEN P. J., MCQUAY H. J.
Quantitative systematic review of topically applied non-steroidal anti-inflammatory
drugs. BMJ. v. 316, n. 7128, p.333-8, 1998.
MOTA, P. Estudo comparativo dos indicadores indiretos de lesão muscular
induzidas pelo exercício em crianças e adultos. 1995 143 f. Dissertação
(Mestrado em Ciências do Desporto) Faculdade de Ciências do Desporto e de
Educação Física da Universidade do Porto, Portugal. 1995.
NEWHAM, D. J; MCPHAIL, G; MILLS, K. R; EDWARDS, R. H. Ultrastructural
changes after concentric and eccentric contractions of human muscle. J Neurol Sci.
61(1):109-22, 1993.
NIEMAN, D. C.; DAVIS, J. M.; HENSON, D. A.; GROSS, S. J.; DUMKE, C. L.;
UTTER, A. C. Muscle cytokine mRNA changes after 2.5h of cycling: influence of
carbohydrate. Med. Sci. Sports Exerc. v. 37, p. 1283-92, 2005.
NIKOLAOU, P. K.; MACDONALD, B. L.; GLISSON, R. R.; SEABER, A. V.;
GARRETT, W. E. Biomechanical and histological evaluation of muscle after
controlled strain injury. Ame. J. Sports Med. v.15, n.1, p.9-14, 1987.
NOSAKA, K.; CLARKSON, P. M. Influence of previous concentric exercise on
eccentric exercise-induced muscle damage. J. Sports Sci. v.15, p.477-483, 2001.
PINTO, N. C.; PEREIRA, M. H.; STOLF, N. A.; CHAVANTES, M. C. Low level laser
therapy in acute dehiscence saphenectomy: therapeutic proposal. Arq. Bras. Cir.
Cardiol. v. 24, n. 1, p.88-91, 2009.

RAMOS, L. Efeito do laser de baixa potência no processo inflamatório induzido
por estiramento muscular em ratos. 2010. Tese de Doutorado em Farmacologia.
Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, 2010.

114
RICCI, R. Estudo in vitro da bioestimalação de células endoteliais em resposta
a diferentes dosimetrias do laser de semicondutor fosfeto de índio-gálioalumínio. 2003. Dissertação de Mestrado em Ciências Biomédicas - Universidade
do Vale do Paraíba, Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento, São José dos
Campos, 2003.
ROBERTS, J. M.; WILSON, K. Effect of stretching duration on active and passive
range of motion in the lower extremity. Br. J. Sports Med. v.33, p. 259-263, 2007.
RODRIGUES, L. A.; FRACASSO, J. F.; SIQUEIRA, C. E. Diclofenaco. Ver. Cienc
Farm Basica Aplic. v.28, p.45-49, 2007.
SAKURAI, Y., YAMAGUCHI, M., ABIKO, Y. Inhibitory effect of low-level laser
irradiation on LPS-stimulated prostaglandin E2 production and cyclooxygenase-2 in
human gingival fibroblasts. Eur J Oral Sci. v. 108, n. 1, p.29-34, 2000.
SAMOILOVA KA, ZHEVAGO NA, PETRISHCHEV NN, ZIMIN AA. Role of nitric oxide
in the visible light-induced rapid increase of human skin microcirculation at the local
and systemic levels: II. healthy volunteers. Photomed Laser Surg. v. 26, n. 5, p.4439, 2008.
SANTOS, R. S. et al. Study of the effects of oral administration of L-arginine on
muscular performance in healthy volunteers: as isokinetc study. Isokinects Exerc.
Sci., v.10, n.3, p.153-158, 2002.
SATO, E. I.; FERRAZ, M. B.; SZEJNFELD, V. L.; ATRA, E. Drogas básicas utilizadas
em reumatologia. In: atualização terapêutica. Artes Médicas. São Paulo. p.487-500,
1997.
SATTAYUT, S.; HUGES, F.; BRADLEY, P. 820 nm galliun aluminum arsenide laser
modulation of prostaglandin E2 production in interleukin I stimulated myoblasts.
Laser Therapy, v.11, n.2, p.8895, 2000.
SCHAFFER, M. Effect of 780nm diode laser irradiation on blood microcirculation
preliminary findings on time-dependent T1-weighted contrast-enhanced magnetic
resonance imaging (MRI). J.Photochem. Photobil.B:Biol, v. 54, p.55-60, 2000.
SCHAIBLE H. G., VON BANCHET G. S., BOETTGER M. K., BRÄUER R , GAJDA
M., RICHTER F., HENSELLEK S., BRENN D., NATURA G. The role of
proinflammatory cytokines in the generation and maintenance of joint pain. Ann N Y
Acad Sci. 2010 Apr;1193:60-9.
SCHINDL A., HEINZE G., SCHINDL M., PERNERSTORFER-SCHÖN H., SCHINDL
L. Systemic effects of low-intensity laser irradiation on skin microcirculation in
patients with diabetic microangiopathy. Microvasc Res. 64(2):240-6, 2002.
SCHMASSMANN, A.; ZOIDL, G.; PESKAR, B. M.; WASER, B.; SCHMASSMANNSUHIGAR, D.; GEBBERS, J. O.; REUBI, J. C. Role of the different isoforms of
cyclooxygenase and nitric oxide synthase during gastric ulcer healing in

115
cyclooxygenase-1 and 2-knockout mice. Am. J. Physiol. Gastrointest. Liver
Physiol., v.290, p. 747-56, 2006.
SERHAN, C. N.; SAVILL, J. Resolution of inflammation: the beginning programs the
end. Nat. Immunol. v. 12, n. 6, p. 1191-7, 2005
SIMÕES S. I. Veiculação transdérmica de fármacos: I. A pele humana. II. Libertação
transdérmica. Rev. Bras. Clin. Terap. v. 27, n. 5, p.200-216, 2001.
SKARE T. L.; SILVA, T. Q.; PASTRO, P. C. Uveitis and spondyloarthritis: prevalence
and relationship with joint disease. Arq. Bras. Oftalmol., v. 70, n. 5, p. 827-30, 2007.
SLIVKA D., RAUE U., HOLLON C., MINCHEV K., TRAPPE S. Single muscle fiber
adaptations to resistance training in old (>80 yr) men: evidence for limited skeletal
muscle plasticity. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol. v. 295, n. 1, p.273-80,
2008.
SOARES, J.; DUARTE, J. Miopatia do exrcício. Etiologia, fisiopatologia e fatores de
prevenção. Rev. Port. Med. Desp., v.7, p.187-200, 1989
STANOS, S. P. Topical agents for the management of musculoskeletal pain. J
Pain Symptom Manage. v. 33, n. 3, p.342-55, 2007.
STERGIOULAS, A.; STERGIOULA, M.; AARSKOG, R.; LOPES-MARTINS. R. A.;
BJORDAL, J. M. Effects of low-level laser therapy and eccentric exercises in the
treatment of recreational athletes with chronic achilles tendinopathy. Am J Sports
Med. v. 5, n. 36, p.881-7, 2008.
STUMPP O. F., WELCH A. J., MILNER T. E., NEEV J. Enhancement of
transepidermal skin clearing agent delivery using a 980 nm diode laser. Lasers Surg
Med. 37(4):278-85 2005.
TEDGUI, A.; MALLAT, Z. Anti-inflamtory mechanisms in the vascular wall.
Circulation Res, v. 8, 877-887, 2001.
TESTA, M.; ROCCA, B.; SPATH, L.; RANELLETTI, F. O.; PETRUCCI, G.;
CIABATTONI, G.; NARO, F.; SCHIAFFINO, S.; VOLPE, M.; REGGIANI, C.
Expression and activity of cyclooxygenase isoforms in skeletal muscles and
myocardium of humans and rodents. J. Appl. Physiol., v. 103, n. 4, p.1412-8, 2007.
THOMPSON, J. L.; BALOG, E. M.; FITTS, R. H.; RILEY, D. A. Five myofibrillar lesion
types in eccentrically challenged, unloaded rat adductor longus muscle--a test model.
Anat Rec. v. 254,n. 1, p.39-52, 1999.
TOGNINI, J. R. F. Efeito do diclofenaco de sódio na cicatrização da parede
abdominal em ratos. Acta Cir. Bras. v.13, n. 3, p.01-10, 1998.
TROWBRIDGE, H. O.; EMLING, R. C. Inflamação. Uma revisão do processo. 4ed.
São Paulo: Quintessence, p.172, 1996.

116
TWIST, C.; ESTON, R. The effects of exercise-induced muscle damage on maximal
intensity intermittent exercise performance. Eur. J Appl. Physiol. v.94, p.652-658,
2005.
VAILE J. H., DAVIS P. Topical NSAIDs for musculoskeletal conditions. A review of
the literature. Drugs. v. 56, n. 5, p.783-99, 1998.
VANE, J. R.; BAKHLE, Y. S.; BOTTING, R. M. Cyclooxygenases 1 and 2. Ann. Rev.
Pharmacol. Toxicol., v. 38, p. 97–120, 1998.
VAREJÃO, A. S. P. Regeneração do nervo periférico: recuperação funcional
num modelo experimental. Doutorado - Universidade de Trás–os-Montes e Alto
Douro, Porto, 2003.
VASSELJEN, O. Low-level laser versus traditional physiotherapy in the treatment of
tennis elbow. Physiotherapy, v.78, n.5, p. 483-91, 1992.
VIEIRA, W.H.B., GOES, R., COSTA, F. C., et al. Adaptação enzimática da LDH em
ratos submetidos a treinamento aeróbio em estreira e laser de baixa intensidade.
Rev. Brás. Fisioterapia, v.10, n.2, p.205-211, 2006
VILLARROYA-APARICIO, A. El laser y el dolor. Rehabilitación, v.28, n.5, p. 346-53,
1994.
VOLTARELLI, J. C.; FEBRE E INFLAMAÇÃO in: SIMPÓSIO DE SEMIOLOGIA E
FISIOPATOLOGIA CLÍNICAS, 1994, Ribeirão Preto. Anais... Ribeirão Preto:
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, 1994. v. 27, n.1, cap. 1, p. 7-48.
WALLACE, J. L.; BAK, A.; MCKNIGHT, W.; ASFAHA, S.; SHARKEY, K. A.
MacNaughton WK. Cyclooxygenase 1 contributes to inflammatory responses in rats
and mice: implications for gastrointestinal toxicity. Gastroenterology, v.115, p.101,
1998.
WEBSTER, N. R.; GALLEY, H. F. Inflammation and immunity. Br J Anaesth, v. 3,
54-58, 2003.
WRIGHT-CARPENTER, T. Treatment of muscle injures by local administration of
autologus conditioned serum: A pilot study on sportsmen with muscle strains. Int. J
Sports Med. v.25, p.588-593, 2004.
WOOLF, C. J. Central sensitization: implications for the diagnosis and treatment of
pain. Pain. n. 152, (3 Suppl), p.S2-15, 2011.
YASUKAWA, A.; HRUI, H.; KOYAMA, Y.; NAGAI, M.; Takakuda, K. The effect of low
reactive-level laser therapy (LLLT) with helium-neon laser on operative wound
healing in a rat model. J. Vet. Med. Sci., v.69, n.8, p.799-806, 2007.
YOSHIKAI, Y.. Roles of prostaglandins and leukotrienes in acute inflammation
caused by bacterial infection. Curr. Opin. Infect. Dis., v. 14, 257-263, 2001.

117
XIE, W.; CHIPMAN, J. G.; ROBERTSON, D. L.; ERIKSON, R. L.; SIMMONS, D. L.
Expression of a mitogen-responsive gene encoding prostaglandin synthase is
regulated by mRNA splicing. Proc. Natl. Acad. Sci. USA, v. 88, p.2692, 1991.
ZILTENER, J. L., LEAL, S., FOURNIER, P. E. Non-steroidal anti-inflammatory drugs
for athletes: an update. Ann Phys Rehabil Med. 53(4):278-82, 282-8, 2010.

