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Resumo 

As cirurgias plásticas são hoje um dos procedimentos mais procurados pelos 

indivíduos que buscam melhoras na aparência. Em virtude da alta procura por 

cirurgias plásticas, deve-se ter a preocupação em se obter um pós-operatório sem 

complicações, com maior conforto para o paciente e uma cicatrização mais rápida e 

de boa qualidade, tem-se utilizado vários recursos que amenize e anulem qualquer 

complicação tem-se como recurso terapêutico uso Laser de Baixa Potência. O 

presente trabalho teve como objetivo o levantamento bibliográfico da aplicação do 

Laser de Baixa Potência na cicatrização pós-operatório decorrente de procedimentos 

cirúrgicos abdominoplastia. Partindo deste pressuposto o referente trabalho utilizou 

da metodologia revisão bibliográfica, levantamento de artigos mais relevantes de 

obras literárias já publicadas, destacando a ideologia dos mesmos. Abrangendo um 

período de publicações entre os 2010 à 2016.  Observou-se conforme os achados 

descritos, o laser é capaz de promover um processo cicatricial mais rápido e de melhor 

qualidade, acelerando a proliferação celular, aumentando a vascularização e 

otimizando a organização do colágeno. Assim o laser de baixa potência pode ser 

indicado com segurança para acelerar o reparo tecidual. 

Palavras-chave: Abdominoplastia; Laser de Baixa Intensidade; Cicatrização  

1. Introdução 

Desde a antiguidade, até os dias atuais, a busca pela beleza a preocupação 

com a aparência e os padrões de beleza sempre foram presente na humanidade¹. O 

culto ao corpo e a busca pela perfeição pode ser observado de maneira e impactante 

na sociedade atual. A mídia, tem uma grande parcela na construção de padrões de 
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beleza. As revistas voltadas ao público feminino diariamente, impõe formas 

padronizadas de um perfil físico ideal para todas as idades²ˉ³.   

 É observado que as mulheres atualmente, têm uma constante preocupação 

com o corpo e a beleza, isso faz com que haja uma grande procura aos tratamentos 

estéticos⁴. Cada vez mais as pessoas estão em busca do corpo perfeito, a procura 

por tratamentos estéticos e cirurgias são frequentes⁴. Dentre as principais queixas das 

mulheres em relação ao corpo são: gordura localizada, celulite, flacidez e estrias⁵.  

 Para a alegria de muitos, sempre são lançados novos tratamentos e produtos 

para combater estas disfunções estéticas. Mulheres e homens procuram cada vez 

mais intervenções cirúrgicas por ser um método rápido, eficaz e sem tanto esforço⁶.

 A cirurgia mais solicitada no momento é a abdominoplastia, que consiste na 

retirada de tecido abdominal excedente, através de uma incisão supra-púbica com 

transposição do umbigo e com aplicatura (costura) dos músculos reto-abdominais⁷.

 A procura e o desejo de realizar uma cirurgia plástica vem aumentando cada 

vez mais, tendo como pilares o bem-estar e a autoestima⁴. Somente em 2013, 

segundo dados da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS), 

foram realizados mais de 1,49 milhão de cirurgias no Brasil³.   

 Em virtude da alta procura por cirurgias plásticas e, consequentemente, deve-

se ter a preocupação em se obter um pós-operatório sem complicações, com maior 

conforto para o paciente e uma cicatrização mais rápida e de boa qualidade, tem-se 

utilizado vários recursos que amenize e anulem qualquer complicação tem-se como 

recurso terapêutico uso Laser de Baixa Potência(fototerapia)⁸.   

 O presente trabalho teve como objetivo o levantamento bibliográfico da 

aplicação do Laser de Baixa Potência na cicatrização pós-operatório decorrente de 

procedimentos cirúrgicos abdominoplastia. Visando revisar os aspectos mais 

relevantes de forma atualizada da aplicação do laser de baixa potência no processo 

de cicatrização. 

2. Fundamentação Teórica       

Abdominoplastia 

 A cirurgia de abdominoplastia ou dermolipectomia consiste na retirada de uma 

grande quantidade de pele e gordura na parede inferior do abdome, sendo dissecada 

no mesmo plano para cima e o umbigo permanece na mesma posição⁹. E que é muitas 

vezes associada a lipoaspiração, para a retirada da camada adiposa existente¹⁰ˉ¹¹. 
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 Esta cirurgia são realizadas devido alterações por gestações sucessivas, 

extenso emagrecimento, excesso de depósito de tecido gorduroso na parede 

abdominal, flacidez da musculatura, acúmulo gorduroso na porção abdominal inferior, 

diástase abdominal e hérnias¹¹ˉ¹².       

 As técnicas mais utilizadas são: a mini abdominoplastia sem deslocamento do 

umbigo, a mini abdominoplastia com deslocamento do umbigo (onde se retira o tecido 

inferior do abdome e desloca o umbigo) e a abdominoplastia clássica que retira grande 

parte do tecido de todo o abdome e desloca o tecido até à costela, refazendo um novo 

orifício para o umbigo¹³ˉ¹⁴. 

A abdominoplastia é realizada sob anestesia peridural com sedação, podendo 

ser geral a critério da equipe cirúrgico-anestésica. Normalmente dura em torno de 3 a 

5 horas¹³. 

Técnicas Comuns:  Abdominoplastia Clássica; Lipoabdominoplastia; Mini 

abdominoplastia sem descolamento do umbigo e a Mini abdominoplastia com 

descolamento do umbigo; Abdominoplastia em “Âncora”: Indicada para os pacientes 

que se submeteram a cirurgia de redução do estômago e apresentam uma grande 

perda de peso, com uma flacidez de pele muito grande, além de uma cicatriz mediana 

acima e abaixo do umbigo¹⁴.  

Em todas as técnicas são realizados pontos internos do retalho, de tal forma 

que ficam “ancorados” na musculatura. Na maioria das vezes são colocados drenos 

que poderão ser removidos entre 24 a 96 horas de pós-operatório, de acordo com a 

avaliação médica¹³. 

 

Fonte: Chaves 2014 

Figura 1 - Etapas dos procedimentos da cirurgia de abdominoplastia. 
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As cicatrizes são extensas e traçadas acima dos pelos pubianos, seguindo um 

corte horizontal abaixo das cristas ilíacas anterossuperiores, permanentes, sendo a 

cicatrização de qualidade variável de acordo com as características genéticas, 

repouso no pós- operatório e as prevenções indicadas¹³. 

 Indicações           

 Segundo Soares e Ramos¹⁰ˉ¹¹ são indicados para a cirurgia de abdominoplastia 

pacientes que possuem flacidez abdominal após cirurgias bariátricas e gravidez, 

pacientes tiveram grande perda de peso, indivíduos que apresentam gordura 

localizada.          

 Conforme Cunha¹⁴: As alterações estéticas do abdome podem decorrer do 

excesso de pele, excesso de gordura, flacidez miotendínea, ou associações de 

quaisquer desses três fatores. Esse tipo de cirurgia é indicado para pacientes que 

sofreram de obesidade, hérnias ou que passaram por várias gestações.  

 O procedimento tem a finalidade de obter um melhora estética da região 

abdominal, porém, distúrbios funcionais devidos à flacidez muscular como a falta de 

alavanca pela diástase dos músculos retos, déficit de sustentação visceral e 

hiperlordose lombar causando lombalgia podem, eventualmente, ser corrigidos com a 

abdominoplastia¹⁴.          

  Obesidade seguida de grande emagrecimento; Gestações múltiplas; 

Distensão progressiva da pele com estrias; Sequelas de abdominoplastias anteriores; 

Flacidez aponeurótica; Diástase dos músculos retos abdominais; Abaulamentos¹⁴. 

Contra indicações          

 A cirurgia é contraindicada em casos de mínima flacidez tecidual, em pacientes 

com alterações pulmonares, diabetes, e fumantes pelo risco de necrose tecidual¹⁶. 

Também é contra indicada a pacientes muito obesos, mulheres que pretendem   ter   

filhos   ou   problemas   de   saúde   que   sejam   empecilhos   a   uma abordagem 

clínica¹⁵. Distúrbios metabólicos, cardio-respiratórios e vasculares; Obesidade; Na 

vigência de quadro inflamatório e/ou infeccioso; Possibilidade de uma futura gestação

 A cirurgia ainda é contraindicada em pacientes com alterações pulmonares, 

diabetes, e fumantes pelo risco de necrose tecidual¹⁵.        

Avaliação Pré-Operatória         

 Segundo Cabral¹³: Na primeira consulta serão questionados todos os dados 

sobre a sua saúde como doenças prévias ou em tratamento, uso de medicamentos, 

tabagismo, alergias medicamentosas e/ou alimentares, cirurgias prévias, número de 
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gestações, se parto natural ou cesariana, presença de estrias e ou celulite, cicatrizes 

abdominais, etc.           

 Além dos exames de rotina habituais é solicitado um exame ultrassonográfico 

da parede abdominal (pesquisa de hérnias) e ultrassonografia da cavidade abdominal 

(pesquisa de patologias concorrentes como colelitíase, urolitíase, etc.). Também uma 

avaliação clínico-cardiológica (risco cirúrgico) será recomendada¹³. 

 Assimetrias, flacidez e gordura localizada; Aderências, padrão postural, 

alterações vasculares e padrão respiratório; Qualidade da pele abdominal 

(elasticidade e resistência) ¹³.            

Complicações          

  A cirurgia plástica desponta como um método invasivo de manipular tecidos 

com finalidade estética ou reconstrutiva. Assim, como as demais cirurgias, esta 

técnica também não é isenta de riscos, mesmo com todos os aprimoramentos e 

inovações¹⁶.            

 As complicações podem ocorrer durante e após o procedimento. Muitas vezes 

são ocasionadas por fatores genéticos ou mesmo por descuido do próprio paciente, 

pois os hábitos de vida, ou seja, a epigenética, interferem na qualidade e resultado¹⁷.    

Dentre as mais diversas complicações destacam-se os problemas de cicatrização e 

necrose dos tecidos manipulados, bem como a presença de seroma (acúmulo de 

líquido), abertura dos pontos, infecções, trombose, cicatrizes hipertróficas e queloides, 

e diminuição da sensibilidade¹⁶.                     

 Essas complicações podem ser evitadas em pela correta indicação cirúrgica e 

zelo aos princípios técnicos, associados a cuidados específicos que devem ser 

realizados no pré e pós-operatório, tanto pelo médico que vai realizar o procedimento, 

quanto pela equipe multidisciplinar que vai acompanhar o paciente⁹.                   

Processo de reparo tecidual                                                        

 A cicatrização é uma série de eventos bioquímicos e fisiológicos, que ocorrem 

de forma coordenada e rítmica, entre células e moléculas para que ocorra uma 

reconstituição do tecido¹⁸.         

 Sua reestruturação constituem mecanismo complexo, em que vários fatores 

contribuem para a criação de diversos tipos de cicatrização, como hipertrofia, atrofia 

ou normotrofia, da área lesionada. Esses processos compreendem três fases: 

inflamação, granulação e formação de matriz extracelular¹⁹ˉ²⁰. 
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 A fase inflamatória ocorre nas primeiras doze horas após a lesão. Quando um 

tecido mole precisa ser reparado, as plaquetas sanguíneas e os mastócitos do 

conjuntivo tornam se ativos, liberando substâncias que iniciam o reparo. Estas 

substâncias incluem agentes quimiotáxicos que atraem os leucócitos 

polimorfonucleares e os monócitos para o sitio da lesão¹⁸. 

 A segunda fase dura cerca de três a quatro semanas. Essas células que estão 

em atividade começam a agir de forma combinada, tentando formar um novo tecido, 

que seja altamente vascularizado, e que esse, faça o preenchimento da ferida. A 

célula essencial para que possa ocorrer a cicatrização é o macrófago, é através da 

liberação de agentes quimiotáticos que ocorre a estimulação da atividade fibroblástica 

e a angiogênese¹⁸ˉ²⁰.         

  É através de novos vasos capilares que o sangue começa a fluir, oxigenando 

assim o tecido lesionado. E é através dos fibroblastos que aparecem novas fibras de 

colágeno, que ajudará no processo de cicatrização²⁰.     

 A fase de maturação ou remodelação pode durar meses, esta é considerada a 

fase mais lenta. É nessa fase que o tecido de granulação irá se tornar mais denso e 

menos vascularizado, tornando-se assim um tecido fibrosado, ou seja, forma-se a 

cicatriz. No início desse processo as fibras são aleatórias umas às outras, e é só 

subsequentemente que elas irão ficar reorganizadas ¹⁸ˉ¹⁹ˉ²⁰.     

 Pós Operatório :Terapia Laser de Baixa Potência 

A palavra laser inglês "Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation", 

o que significa "amplificação da luz pelo efeito da emissão estimulada da radiação". 

São constituída por ondas eletromagnéticas, visíveis ou não, a qual aplica uma 

energia que efetua um trabalho na área a ser tratada²¹.  
A primeira publicação sobre Laser data de 1958, no artigo de Schawlow 

Townes. Em 1960 Maiman utilizando um cristal de rubi, desenvolveu a primeira fonte 

de laser. (26) Em 1965, foi criado por Sinclair e Knol um aparelho de laser com efeito 

fotobioestimulante em tecidos vivos, o chamado laser terapêutico²¹ˉ²².  

O laser de baixa intensidade, também chamado de baixa potência ou ainda 

bioestimulante, tem sido usado desde o final da década de 1960, sendo sua grandeza 

de radiação tão baixa (entre 2 e 30 mW) que seus efeitos biológicos ocorrem devido 

a radiação e não como resultado do aquecimento, não sendo capaz de elevar a 

temperatura do tecido vivo além de 1 ºC²². 
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Os lasers são classificados em alta e baixa potência. Os primeiros geralmente 

aplicados para a remoção, corte e coagulação de tecidos, enquanto que os lasers de 

baixa potência são mais comumente aplicados em processos de reparação tecidual, 

tais como traumatismos musculares, articulares, nervosos, ósseos e cutâneos²¹. 

A radiação emitida pelos lasers de baixa potência tem demonstrado efeitos 

analgésicos, anti-inflamatórios e cicatrizantes, sendo, por isso, bastante utilizada no 

processo de reparo tecidual, em virtude das baixas densidades de energia usadas e 

comprimentos de onda capazes de penetrar nos tecidos²².  

 Classificação:Power-Laser: Alta potência, uso cirúrgico. Ex:CO2,Argônio; Mid-

Laser: Média potência, uso terapêutico. Ex: Arsenieto de Gálio (AsGa); Soft-

Laser:Baixa potência, uso terapêutico. Ex :Hélio–Neônio (HeNe). 

 Os Efeitos do Laser de Baixa Potência      

 Os efeitos podem ser observados no comportamento dos linfócitos aumentando 

sua proliferação e ativação; sobre os macrófagos, aumentando a fagocitose; elevando 

a secreção de fatores de crescimento de fibroblasto e intensificando a reabsorção 

tanto de fibrina quanto de colágeno²².        

 Além desse efeito pode ser observados a contribuição para elevação da 

motilidade de células epiteliais, a quantidade de tecido de granulação e, podem 

diminuir a síntese de mediadores inflamatórios²¹.     

 Os lasers de baixa potência promovem efeitos biológicos benéficos, de caráter 

analgésico, anti-inflamatório e cicatrizante, por meio de um fenômeno de 

bioestimulação. A radiação emitida pelo laser terapêutico afeta os processos 

metabólicos das células-alvo, produzindo efeitos bioestimulantes que resultam na 

ocorrência de eventos celulares e vasculares, os quais parecem interferir diretamente 

no processo de reparo²².                  

Efeitos Primários                  

• Bioquímico: Atua na liberação de histamina, serotonina, bradicinina e da 

prostaglandinas. Vale destacar, que não há alteração na síntese destes elementos, 

mas apenas liberação do contingente já produzido²².Ocorre ainda, modificação das 

reações enzimáticas. O aumento de energia intracelular, favorece as mitoses. Ocorre 

favorecimento na produção glicina importante elemento do colágeno²².    

Efeito Secundários                 

• Microcirculação: Aumento do fluxo sanguíneo local, por vasodilatação.          

• Trofismo tecidual: Aumento da velocidade de cicatrização, por aumento da 
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atividade mitótica, além de um estímulo à angiogênese²².            

Efeitos terapêuticos : proliferativo: aumenta a neo-angiogênese, síntese de 

fibroblastos, colágeno e ATP (adenosina trifosfato); fibrinolítico: facilita a fibrinólise;  

anti-edematogênico: facilita o retorno venoso-linfático, devido à ação vasodilatodora 

dos capilares; antiinflamatório: interfere na síntese de prostaglandina, aumentando a 

permeabilidade capilar; analgésico: libera substâncias quimiotáxicas, que estimulam 

a liberação de endorfinas, normalizando o potencial elétrico da membrana celular.; 

bactericida: aumenta a quantidade de interferon; Cicatrizante²².   

  As sessões de laserterapia devem durar, em média, 40 a 45 minutos, evitando 

ultrapassar esse tempo, pois existe provável decréscimo da efetividade da radiação 

devido à diminuição do contraste luminoso. Devem-se intercalar as sessões de laser 

em, pelo menos, 24 horas para evitar a somação de estímulos e a redução da 

efetividade. A cada 10 sessões é importante que se faça uma pausa de 10 dias no 

tratamento antes do retorno das aplicações ²³.      

 Ao aplicar o laser devem-se ter alguns cuidados e prevenções. O uso de óculos 

de proteção apropriados para o terapeuta e para o paciente é fundamental, pois o 

contato direto da irradiação do laser na córnea pode causar queimadura da retina²³. 

Técnica de aplicação            

 A técnica de aplicação utilizada depende das características do leito da ferida, 

especialmente de sua dimensão⁸.       

 1.  Técnica pontual ou ponto a ponto: é aplicada em determinados pontos a 

borda da ferida⁸.         

 2.  Técnica de varredura externa: é aplicada em toda a borda da ferida⁸.

 3.  Técnica de varredura interna: é aplicada dentro da própria lesão⁸.

 4.   Técnica de varredura mista: são aplicadas, de forma conjunta, as varreduras 

interna e externa⁸.         

 5.  Técnica associada - são aplicadas, de forma conjunta, a pontual e varredura 

mista⁸.                 

Formas de Aplicação                    

 Por Pontos: Consiste na irradiação sobre determinados pontos na região a ser 

tratada, 1 cm de distância⁸.        

 Por Zona: Aplicação numa área maior que um ponto⁸.   

 Por Varredura: A caneta se assemelha a um pincel, varrendo toda a região⁸. 
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Fonte:Pieri 2009 

 Figura 2 – Aplicação do Laser na cicatriz 

3. Metodologia 

Este trabalho trata-se de uma revisão bibliográfica em livros, periódicos, 

revistas, teses monográficas e artigos e nas bases de dados LILACS (Literatura 

Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde), MEDLINE (Literatura 

Internacional em Ciências da Saúde), e SCIELO (Scientifc Eletronic Library Online) e 

Google Acadêmico. 

Foram pesquisados artigos publicados nos últimos 6 anos, nos quais a terapia 

com LBP foi utilizada para o processo de cicatrização em pós operatório de cirurgia 

abdominoplastia. Para cumprimento desta pesquisa foram estabelecidos Critérios de 

Inclusão e Exclusão: Foram selecionados literaturas e artigos em língua portuguesa 

ou artigos traduzidos para o português, porém publicados no período de 2010 a 2016, 

que oferecessem informações sobre o tema do trabalho, sendo assim excluídos todos 

os dados com mais de 15 anos de publicação e que não proporcionou dados com 

relação à temática.          

 A coleta de dados: Foi realizada nos meses de outubro de 2016 a abril de 2017 

através de levantamento de obras literárias já publicadas, destacando a ideologia dos 

mesmos. Os quais foram publicados em artigos, livros e revistas eletrônicas. 

 Foi realizada uma análise de títulos e resumos para obtenção de artigos 

potencialmente relevantes para a revisão. Assim sendo as fontes Bibliográficas para 

composição deste artigo foram utilizados 28 artigos. Após a etapa Análise de Dados 

o referente artigo foi escrito na língua portuguesa no intuito de contribuir analise do 

uso LBP no pós operatório.              

4. Resultados e Discussão       

 Segundo Macedo⁴ e Ramos¹¹ o sucesso e a eficiência de uma cirurgia plástica 

não dependerá somente do seu planejamento cirúrgico, mas também do seu pós 
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operatório, são de extrema importância para evitar complicações assim proporcionará 

uma recuperação plena e na eliminação de edemas pós traumas, consequentemente 

dando uma qualidade de vida durante o processo de recuperação.   

 A preocupação pós operatório tem demonstrado ser fator preventivo de 

possíveis complicações e gerador de um resultado estético mais satisfatório⁴. A 

preocupação com melhores resultados provocou um aumento na busca de técnicas 

que melhoram a cicatrização. Hoje se investem em pesquisas, desenvolvimento de 

recursos e tecnologias com o objetivo favorecer esses processos e fenômenos 

envolvidos nas fases de reparação tissular⁸.      

 A Terapia Laser de Baixa Potência representa uma alternativa para o 

tratamento de cicatrização, podendo apresentar efeitos inibitórios ou 

bioestimulatórios⁸. O laser de baixa potência pode interagir com os tecidos 

possibilitando vários efeitos benéficos, dentre eles a cicatrização de tecidos 

atualmente tem uso clínico comprovado por muito estudos. Diversas situações 

patológicas se usa o laser como: úlceras de decúbito, feridas ocasionadas por Herpes, 

cicatrização tendões ou deiscências e Pós cirúrgica²³.    

 A terapia com Laser de Baixa Potência (LBP) tem ocupado lugar de destaque 

se eu êxito deve se as particularidades de respostas que induz nos tecidos, como 

redução de edema, diminuição do processo inflamatório, aumento da fagocitose, 

aumento da síntese de colágeno e epitelização²⁴.     

 No pós operatório de cirurgias plásticas, a inflamação é causada pela lesão 

tecidual, na tentativa do organismo reparar as lesões induzidas por agressões locais, 

com início do processo inflamatório agudo caracterizado pelo aumento da 

permeabilidade vascular e exsudação das proteínas plasmáticas. Esse aumento da 

permeabilidade que ocorre na microcirculação inclui as pequenas arteríolas, os 

capilares e vênulas, tendo como resposta a formação do edema¹⁹.  

 Qualquer procedimento cirúrgico pode promover uma lesão tecidual, que 

desencadeia reações locais, em maior o menor grau, ocorrendo frequentemente 

hematomas, edema, alterações transitórias de sensibilidade e pigmentação¹⁸.

 Agnes²⁵ em seus estudos observou que o uso do laser de baixa potência 

estimula a microcirculação e como consequência da ação específica que exerce sobre 

o capilar, deixando-o constantemente aberto, permitindo um melhor intercâmbio entre 

o sangue arterial e venoso. Como resultado desses efeitos, ocorre o aumento da 

vasodilatacão, eliminação dos catabólitose promoção da ação anti-inflamatória. 
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 Conforme Macedo⁴: A ação do laser após uma lesão da pele possibilita a 

angiogênese, estimulo da mitose celular, regulação dos fibroblastos, normalizando a 

produção de fibras elásticas e colágenas, impedindo a ocorrência de quelóides, 

hipertrofias e alargamentos.        

 De acordo com estudos de Felice²⁶, o laser promove aumento do metabolismo 

através da sua radiação. Esse efeito influenciara em relação à proliferação, a 

maturação e a locomoção de fibroblasto, aumenta a reabsorção de fibrina, aumenta o 

tecido de granulação e diminuição da inflamação e como resultado final, melhora a 

cicatrização.          

 Autores Baxter, Gogia e Ortiz²⁷, relatam que a utilização do laser de baixa 

potência possui eficácia no processo de regeneração celular. Vem sendo utilizada 

visando obter cicatrização mais rápida e proporcionando melhores condições à ferida. 

  Oliveira²¹ em seu estudos ressaltaram que o laser é indicado em 

procedimentos pós-operatórios principalmente por auxiliar e acelerar o processo de 

cicatrização, diminuição do edema local, diminuição do processo inflamatório. 

 O efeito cicatrizante, este é o efeito obtido com o LBP que mais se destaca visto 

que ocorre devido ao aumento na produção do ATP. O LBP como agente 

biomodulador de organelas citoplasmáticas apresenta como alvo principal os 

lisossomos e as mitocôndrias, agindo inicialmente como um estimulante da regulação 

da membrana celular, desencadeando em seguida uma série de reações na cadeia 

respiratória das mitocôndrias por meio da ativação química de enzimas, promovendo 

alterações no metabolismo, ou seja, na biomodulação⁸ˉ²³.    

 A radiação laser apresenta efeitos primários (bioquímico, bioelétrico e 

bioenergético), que atuam a nível celular promovendo aumento do metabolismo, 

podendo aumentar a proliferação, maturação e locomoção de fibroblastos e linfócitos, 

intensificar a reabsorção de fibrina, aumentar a quantidade de tecido de granulação e 

diminuir a liberação de mediadores inflamatórios, acelerando assim o processo de 

cicatrização²³.                  

5. Conclusão:          

 Observou-se conforme os achados descritos em artigos, o laser é capaz de 

promover um processo cicatricial mais rápido e de melhor qualidade, acelerando a 

proliferação celular, aumentando a vascularização e otimizando a organização do 

colágeno e na redução da dor, evitando a ocorrência de edema, bem como, 

preservação dos tecidos e nervos adjacentes ao local da injúria.   
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 Tais pesquisas comprovaram que o laser é responsável por aumento da 

proliferação da atividade celular, aumento da produção de colágeno e da síntese de 

DNA, modulação da produção dos fatores de crescimento e redução na produção de 

prostaglandinas.          

 Ainda mostrando propriedades anti-inflamatórias, analgésicas e de aceleração 

da cicatrização de feridas, assim, podem propiciar um pós-operatório mais confortável 

ao paciente. Os lasers de baixa potência têm sido cada vez mais utilizados, visto que 

sua divulgação se deve também pelo fato ao baixo custo do equipamento, e à 

objetividade e simplicidade dos procedimentos clínicos terapêuticos a que se destina.

 Assim o laser de baixa potência pode ser indicado com segurança para 

acelerar o reparo tecidual. Os efeitos positivos do laser justificam a utilização deste 

na terapia pós operatório de abdominoplastia.             
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