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Baldan C. Ação do laser vermelho de baixa potência na viabilidade de
retalhos cutâneos randômicos em ratos [tese]. São Paulo: Faculdade de
Medicina, Universidade de São Paulo; 2005. 60p.
Introdução: retalhos cutâneos são muito realizados em cirurgias plásticas
reparadoras. O laser de baixa potência (LBP) é muito utilizado,
principalmente no que concerne à cicatrização de feridas. Por isso, foi
estudado o efeito do LBP sobre os retalhos cutâneos em ratos.
Metodologia: 40 ratos Wistar foram divididos em 4 grupos, aleatoriamente,
onde 1 grupo foi utilizado como controle (G1) e os demais foram irradiados
com laser de 670 nm, com 2,14 (G2), 5,36 (G3) e 20,36 J/cm2 (G4),
respectivamente, em 12 pontos distribuídos na porção cranial do retalho.
Resultados: o G1 apresentou 49,35% da área do retalho necrosada, G2
39,14%, G3 47,01% e G4 29,17%. À análise estatística obtivemos diferença
significativa apenas quando comparamos G4 com o G1 (p< 0,001). Entre
G1, G2 e G3 esta diferença não ocorreu. Conclusão: o LBP de 670 nm de
comprimento de onda é capaz de incrementar a viabilidade dos retalhos
cutâneos randômicos em ratos.

Descritores: 1. RETALHOS CIRÚRGICOS 2. TERAPIA A LASER DE BAIXA
INTENSIDADE/métodos 3. SOBREVIVÊNCIA DE TECIDOS 4. PELE 5.
MICROCIRCULAÇÃO 6. RATOS WISTAR

Baldan C. The effects of diode red laser 670 nm in skin flap survival. [thesis].
São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2005. 60p.
Introduction: Skin Flaps constitute the most frequent resource used in
reconstructive surgery of of tissue defects. Some physiopatological events
can bring failures in the skin flap survival and the low level laser therapy
(LLLT) has been used very used to facilitate the wound healing process. The
present study was designed to assess the effects of different LLLT doses on
randomic skin flap rats. Methodology: 40 wistar rats were randomically
divided in four groups. The control group (G1) was not irradiated.

The

experimental groups were irradiated with a diode laser 670 nm with different
energy densities: group 2 (G2) with 2,14 J/cm²; group 3 (G3) 5,36 J/cm² and
group 4 (G4) 20,36 J/cm². The three groups were irradiated in 16 equally
distributed points in the cranial skin flap portion. They were submitted to the
irradiation during the immediate, first and second postoperative days. The
necrosis area was evaluated in the seventh postoperative day. Results: The
G1 shows 49,35% of necrosis area in the skin flap; G2, 39,14%; G3, 47,01%
and G4, 29,17% respectively. On seventh postirradiation day, there was a
significantly difference when G4 was compared with G1`s skin flap necrosis
area (p<.001), but no significant difference was observed among G1, G2 and
C3 according to Kruskal-Wallis and Dunn´s Multiple Comparison Tests.
Conclusion: LLLT diode 670 nm with energy density 20,36 J/cm² increases
the survival in randomic skin flap rats.
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