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• OBJETIVO: Preservar a homeostasia

• REPARAÇÃO Regeneração (capacidade dos tecidos se

renovarem após danos físicos consideráveis) X Cicatrização
(processo de reparo com proliferação do tecido conjuntivo fibroso, em que

o tecido preexistente fica substituído por cicatriz fibrosa.)

• FASES DA REPARAÇÃO:

– Fase Inflamatória

– Fase Proliferativa

– Fase de Remodelagem

REPARAÇÃO TECIDUAL

(PRYDE, 1999; KITCHEN & YOUNG, 1998; REED, 1996)



Tentativa biológica de restaurar a 

integridade do tecido

Cicatrização



O processo de Regeneração Tecidual é dividido em 
3 fases:

1- Inflamação

2- Proliferação

3- Remodelamento

Duração de cada fase: imprecisa e sobreposta





Inflamação



“Inflamação”

Inflamação ou Flogose (do latim Inflamare e do grego
Phlogos, que significa pegar fogo).

É uma reação dos tecidos vascularizados a um agente
agressor caracterizada pela saída de líquidos e de
células do sangue para o interstício.

Benéfica / Maléfica?



Causas comuns de inflamação
• Trauma (contusão, distenção, queimadura);

• Fraturas ósseas;

• Corpos Estranhos (bactéria, vírus, fungos);

• Diminuição do suprimento sanguíneo;

• Doenças imunes (ex: artrite reumatóide);

• Calor, luz, raio laser e lesão química.









Sinais Flogísticos



Sinais Flogístico 



Sinais Flogístico



Classificação

• Aguda ou inicial da resposta inflamatória: pode

durar entre 24-48h.

• Subaguda ou tardia : pode durar entre 10-14 dias.

Pode se estender caso haja uma fonte contínua de

trauma ou se alguma forma de irritação (corpo

estranho ou infecção), estiver presente.



Fase Inflamatória

• A fase aguda é a fase de limpeza do sítio de lesão e

liberação de mediadores químicos.



Fases da Inflamação

* Resposta Vascular:

Destruição dos vasos (hemorragia, perda de fluídos)

Vasoconstrição e adesão plaquetária 

Cascata de Coagulação (produz Bradicinina)

Liberação de histamina por Mastócitos 

Atração de leucócitos para a área lesada



Diapedese





*Resposta Homeostática:

Vasoconstrição de pequenos vasos Plaquetas
depositam fibrina (coágulos + oclusão de linfáticos)

Controlar a perda sanguínea









• Granulados:

Constituem 50% a 60% de todos os leucócitos.

Contém grânulos com diferentes substâncias químicas,

dependendo do tipo da célula.

Dividem-se em três classes: neutrófilo, eosinófilo, basófilos e

mastócito.

• Agranulados:

Constituem 30% a 40% de todos os leucócitos (linfócitos,

monócitos).

Os monócitos se transformam em macrófagos.





Neutrófilo

Linfócito
Monócito

Neutrófilo

Basófilo

Eosinófilo



Neutrófilos

• Primeiros a chegarem no sítio da lesão

• Começam a se degradar no 3º/4º dia 

• Liberam mediadores químicos que atraem outras células

• Fagocitam bactérias e tecido necrótico

Monócitos
Quando saem dos vasos se diferenciam em MACROFAGOS

Macrófagos
•Predominam do 3º ao 4º dia e permanecem até o final do processo
inflamatório
•Fagocitam organismos patogênicos, resíduos de tecidos e céls que estejam
morrendo (tb neutrófilos)
•Liberam colagenáse e proteoglicanas (fazem a lise de proteínas e colágeno)



FAGOCITOSE











O que Realizar ?????



Reduzir processos 
Inflamatórios e 

Álgicos

crioterapia eletroanalgesia



• POSSIBILIDADES DE INTERVENÇÃO:

– PRICE

– Laser

– Ultrassom Pulsado

– Ondas Curtas Pulsado

– Microondas Curtas Pulsado

– Corrente Interferencial

– Correntes Diadinâmicas de Bernard

FASE INFLAMATÓRIA 



Fase Proliferativa

(3-20 dias)



SINAIS CLINICOS

• Diminuição dos sinais flogísticos

• Desenvolvimento de contraturas

• Fraqueza muscular

• Diminuição do uso funcional



CARACTERÍSTICAS

• Remoção dos estímulos nocivos
• Fibroplasia (proliferação fibroblástica)
• Síntese e deposição de colágeno
• Angiogênese
• Tecido de Granulação

Neomatriz  /                     Neovasos  /                         Células  /                            Colágeno

• Tecido Conectivo Imaturo  (fino e desorganizado)



Tecido de granulação

• É a parte mais característica do processo de cicatrização.

• Representa o novo tecido que cresce para preencher o defeito.

• O processo de angiogênese é dos mais importantes para

formação do tecido de granulação.



Fase Proliferativa

Lesão já foi limpa e tem que ser preenchida por tecido 
colágeno

•Tecido de granulação é formado:

– Precedo o tecido cicatricial maduro

– Presente após alguns dias da lesão

– Neomatriz + Neovasculatura + Macrófagos + Fibroblastos

(KNIGHT, 2000; PRYDE, 1999; KITCHEN & YOUNG, 1998; REED, 1996)



Fibroplasia

• Proliferação e migração de fibroblastos 

– Organizando os principais componentes celulares

• Desenvolvimento de matrizes colagenosas e não
colagenosas

• Principal papel dos fibroblasos é a produção de colágeno

– Preencher o local da lesão “Deposição de nova matriz”







Angiogênese

Iniciada pela presença de múltiplos estímulos

•Brotamento dos capilares

– Fluxo gradualmente estabelecido

– Vasos imaturos e permeáveis

– Leitos capilares mais maduros 

Ruptura da 

Membrana Basal



Brotamento Vascular



Anastomose



Contração da Ferida

• Movimento cetrípeto do tecido existente

• Reduz o tamanho da ferida

• Pode levar a contratura, deformidade

• Inicia logo após a lesão e tem pico em 2 semanas



METAS GERAIS DE TRATAMENTO

• Acelerar o processo inflamatório

• Aumento progressivo da mobilidade de tecidos moles e

articulação

• Prevenir ou minimizar a formação de contraturas e

adesões



• POSSIBILIDADES DE INTERVENÇÃO:

– Laser

– Ultra-som Pulsado /Contínuo

– Ondas Curtas Pulsado /Contínuo

– Corrente Interferencial

– Correntes Diadinâmicas de Bernard

– Cinesioterapia / Massoterapia “com cautela”

– Criocinética

– Crioterapia

FASE PROLIFERATIVA 



Remodelamento

(9 dias em diante)



“Fase de Remodelamento”

Remodelação do tecido conjuntivo  desaparecimento de

fibroblastos

Colágeno da lesão  desorganizado

Cicatriz  70% da força do tecido intacto

Vascularização  - Cuidados

Desequilíbrio entre degradação e produção de colágeno

- Cicatriz hipertrófica

- Quelóide





• POSSIBILIDADES DE INTERVENÇÃO:

– Laser (início ação fibrinolítica)

– Ultra-som Contínuo

– Ondas Curtas Contínuo / Microondas

– Correntes Diadinâmicas de Bernard

– Cinesioterapia / Treino Funcional / Propriocepção

Massoterapia

FASE DE REMODELAGEM 



TERMOTERAPIA E FOTOTERAPIA NA 

REPARAÇÃO TECIDUAL 

Ultrassom Terapêutico

(pró-inflamatório)

Laser de baixa 

intensidade/potencia 

(anti-inflamatório)



ULTRASSOM TERAPEUTICO



APARELHO DE ULTRASSOM

cerca de 3,0 cm² de ERA (área de radiação 
efetiva)



APARELHO DE ULTRASSOM





US NO REPARO DOS TECIDOS

FASE INFLAMATÓRIA:       “ACELERA”

*  Liberação de serotonina e de fatores de
crescimento pelas plaquetas;

*  Degranulação dos mastócitos;

*  Permeabilidade da membrana celular ao Ca+2;

*  Liberação de fatores mitogênicos para
fibroblastos por macrófagos;



FASE PROLIFERATIVA:

*  Mobilidade e proliferação de fibroblastos;
*  Angiogênese;
*  Secreção de colágeno pelos fibroblastos;
• Estimula a contração da ferida

FASE DE REMODELAMENTO:

*  Força tensil e elasticidade da cicatriz;
* Estimula a deposição de um colágeno que se assemelha 

mais ao da pele não lesada



CABEÇOTE REDUZIDO

ERA reduzida de 0,5 cm²





PRINCÍPIOS FÍSICOS

Frequência – Ciclos/Segundo: 1 MHz e 3 MHz

A frequência da aplicação está relacionada à 

profundidade dos tecidos que se quer alcançar. Quanto 

+ alta a frequência, + superficial a absorção:

3 MHz – Até 1,5 - 2 cm

1 MHz – Até 5 - 6 cm







PENETRAÇÃO DO  ULTRA-SOM

Cálculo da penetração mediante as freqüências e 

profundidades dos tecidos abaixo da pele.

Profundidade         

(cm)

3 MHZ 1 MHz

2 50% -

4 25% 50%

6 - -

8 - 25%



INTENSIDADE

* A faixa de aplicação terapêutica varia de 0.1 a 2
W/cm².

* O  da intensidade relaciona-se ao  do efeito
térmico e mecânico.

* Para regeneração tecidual, intensidades de 0.5
W/cm² são efetivas para cicatrização. Acima de
1.5 W/cm² tem efeitos adversos nos tecidos em
regeneração.

* Para situações crônicas, há uma recomendação de
não se ultrapassar de 1W/cm²



TIPOS DE ONDA: CONTÍNUO E PULSADO







Técnicas de Aplicação



Interposição de filme de gel





CAVITAÇÃO

• O US pode provocar a
formação de bolhas nos
líquidos contendo gás.

Amplitudes
Baixa

pressão

Bolhas que
Vibram

corretamente

Alterações 
Reversíveis na 
Permeabilidade

Celular

Bom efeito

Cavitacional

Amplitudes
de alta
pressão

Bolhas que
Vibram

de forma

violenta

Formação de 
Radicais livres

Lesão Tecidual

☺









Meu mestrado....



LESÃO MUSCULAR



OBTENÇÃO DO GEL DE ARNICA

O gel de arnica utilizado é comercializado pelo
HERBARIUM-Laboratório Botânico LTDA, sendo
preparado com tintura de Arnica montana com dosagem
recomendada pela ANVISA (Resolução- RE n° 89, de 16
de Março de 2004) que preconiza a dose diária de
1mg/ml de lactonas sesquiterpênicas (Anvisa, 2004).

Foram aplicados em cada sessão 500mg do gel.



PROTOCOLO DE TRATAMENTO COM O ULTRA-SOM 
TERAPÊUTICO

ERA reduzida de 0,5 cm²

Frequência: 1 MHz

Intensidade: 0,5 W/cm²

Modo Pulsado 1:2 (2 ms on e 4 
ms off, 33%)

Tempo de aplicação: 3 min / 1 
vez ao dia

Duração: 3 dias

Início: 24h após a lesão



COLETA DO MÚSCULO



A

Fig. 3. Fotomicrografia de Músculo Tibial Anterior de rato
corado com Hematoxilina/Eosina dos Grupos Controle (C). No
grupo Controle, corte transversal: fibra muscular com morfologia
comprometida pela lesão apresenta núcleos centralizados (seta
preta) e inúmeras células fagocíticas (seta vermelha).

20ц
m

(Grupo Controle)



Laser de Baixa Intensidade



L[ight] A[mplification] (by) S[timulated] E[mission] (of) R[adiation]

Amplificação de luz por meio de emissão estimulada de radiação

Radiação= processo pelo qual a energia é propagada através do

espaço

LASER





Física do Laser

Espectro

Eletromagnético

Abrange ondas de alta

energia (como

radiação gama), ondas

de baixa energia

(como as ondas de

rádio), e ondas de

energias

intermediárias (como

o RX, microondas, luz

visível, ultravioleta e

radiação

infravermelha).



Laserterapia de baixa intensidade

• Potencia relativamente baixa= <500mW

• Dosagens < 35J/cm2

Modalidade ATÉRMICA de tratamento





Emissor Laser

Meio de emissão

– Natureza do emissor 

• Gasoso (He-Ne)  (luz vermelha)

• Diodos semicondutores (As-Ga, As-Ga-Al)

– O meio de emissão determina o  da radiação

• He-Ne  = 632.8 nm

• As-Ga  = 904 nm (infravermelho)

• As-Ga-Al  = 780 - 870 nm (vermelho a infravermelho)





Laser He-Ne

• Mescla dos gases Hélio (90%) e Neônio (10%) no interior

da câmara de ressonância ótica

Mescla dos gases

He e Ne

Cátodo

Câmara de ressonância

ótica

Espelho 

100%

Espelho

99%



Laser He-Ne

• Características básicas

- Comprimento de onda: 632.8 nm

- Regime de emissão: contínuo

- Cor: vermelha (visível)



Laser As-Ga

• Diodo semicondutor (sólido) formado pela mescla de

Arseneto (As) e Gálio (Ga)



Lasers de Diodo (estrutura)



Laser As-Ga

• Características básicas

- Comprimento de onda: 904 nm

- Regime de emissão: pulsado e continuo

- Cor: Infravermelha (invisível)





Absorção da radiação Laser

Componentes básicos responsáveis pela absorção nos 

utilizados na LLLT

– Água: infravermelho

– Ácidos nucleicos (DNA celular)

– Aminoácidos (proteínas)

– Cromóforos fotoceptores (grupamentos químicos associados à

proteínas (hemoglobina e melanina): vermelho



Laser de baixa potência 

•  produção de ATP

• Promoção da angiogênese

•  fluxo linfático

•  síntese de DNA e RNA
KARU et al., 2005

F. ZHANG et al., 2003

ORTIZ et al., 2001



Efeito Analgésico 

•  níveis de β-endorfina 

•  excreção urinária de glicocorticóides

(antiinflamatórios e imunossupressores)

•  liberação de substâncias algiogênicas:

-bradicinina 

-histamina 
KARU et al., 2005

ORTIZ et al., 2001



Efeito Analgésico
•  microcirculação local

•  fluxo linfático 

• Liberação de serotonina e opióides endógenos

• Diminui a liberação de PGE2 (pró-inflamatório)

Walker JB. 1983

Mizutani K, 2004



Efeito Cicatricial

•  proliferação de fibroblastos (síntese de colágeno
e elastina)

• Organização das fibras de colágeno

• Angiogênese

• Fatores de crescimento – VEGF
KARU et al., 2005

F. ZHANG et al., 2003

ORTIZ et al., 2001



Efeito Cicatricial

•  atividade fagocitária dos macrófagos 

•  força tênsil do tecido cicatricial 



QUAL LASER UTILIZAR?

• Utilizamos preferencialmente:

– Lasers visíveis (vermelho)  tecidos mais

superficiais;

– Lasers infravermelhos  tecidos mais profundos.



Técnicas de utilização

• Pontual

• Pontual tipo borda

• Varredura

• Zonal



TÉCNICA PONTUAL
• Sempre que possível, devemos utilizar esta 

técnica;

• Razões:

– Maximização da densidade de potência/irradiância

– ↓ reflexão

– ↓ atenuação do feixe, oferecendo maior quantidade
de energia ao tecido (hemoglobinas)



TÉCNICA PONTUAL

Pele

Tecido alvo

A

B
- À distância (A)

- Contato com a 

pele (B)



Técnica Pontual – tipo borda



Técnica Pontual





Técnica Zonal - Cluster



DOSIMETRIA



LEI DE ARNDT-SCHULTZ



Meu doutorado...


