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Introdução. Fraturas de difícil consolidação e fraturas com não-união óssea são comumente encontradas na prática 
médica e estão associadas a altos índices de morbidade e mortalidade. Dentro deste contexto, vários recursos biofísi-
cos e bioquímicos têm sido estudados na tentativa de otimizar o tempo de consolidação óssea, destacando-se o uso 
da terapia laser de baixa intensidade (LLLT). Diversos estudos sugerem que a LLLT é capaz de estimular a proliferação 
de osteoblastos e a osteogênese no local da fratura, promovendo uma maior deposição de massa óssea. No entanto, 
existem divergências na literatura em relação aos melhores parâmetros de aplicação da LLLT, em especial à escolha 
da energia a ser utilizada no tratamento. Objetivos. Assim, este estudo teve como objetivo analisar os efeitos da 
LLLT em defeitos ósseos de tamanho crítico induzidos em calvária de ratos. Método. Este estudo foi aprovado pelo 
Comitê de Ética em Experimentação Animal da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) (Parecer 051/2014). Um 
total de 40 ratos da linhagem Wistar (12 semanas de idade, ± 280 g) foram distribuídos aleatoriamente em dois grupos: 
grupo controle e grupo laser, com 20 animais cada. O defeito ósseo de tamanho crítico foi realizado na região medial 
da calota craniana com auxílio de uma trefina de 8 mm de diâmetro. O tratamento com a irradiação laser (808 nm, 100 
mW e 5 J de energia total por sessão) teve início imediatamente após a realização do defeito ósseo e foi realizado três 
vezes por semana, em dias alternados, em um único ponto sobre a lesão, durante os períodos experimentais de 15 e 30 
dias. As comparações entre os grupos foram feitas utilizando testes de análise de variância (ANOVA), complementada 
pelo teste post-hoc de Duncan. Para as conclusões das análises estatísticas foi utilizado o nível de significância de 5% 
(p≤0,05). Resultados. A imunohistoquímica mostrou que a irradiação laser produziu maior expressão de COX-2 e 
VEGF no 15º dia pós-lesão. A análise de birrefringência demonstrou que os defeitos ósseos irradiados apresentaram 
maior deposição e melhor organização estrutural das fibras colágenas. Além disso, nos grupos tratados com laser, nos 
períodos experimentais de 15 e 30 dias, foi evidenciada maior quantidade de osso neoformado comparado aos respec-
tivos controles. Conclusão. Os resultados desse estudo demonstraram que a LLLT favoreceu o processo de reparo 
ósseo em defeitos de tamanho crítico induzidos em calvária de ratos. 
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