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INTRODUÇÃO. A Fotobiomodulação (FBM) é uma modalidade terapêutica que 
apresenta ampla gama de aplicações clínicas e seus mecanismos de atuação 
na inflamação ainda são objeto de investigação em diferentes tipos de modelos 
experimentais. O zebrafish é um modelo animal amplamente utilizado pela 
indústria farmacêutica para investigação da resposta inflamatória frente a 
diferentes fármacos. OBJETIVO: O objetivo deste estudo é estabelecer um 
modelo de estudo da FBM em zebrafish após indução de processo 
inflamatório. METODOLOGIA:  Após aprovação pelo comite de ética (CEUA 
336/2017) os animais foram divididos em grupos a saber G1 sem intervenção, 
G2 Injeção de solução salina na cavidade celomática, G3 injeção de 3,5% de 
solução de carragenina na cavidade celomática, G4, G5 e G6 injeção de 3,5% 
de solução de carragenina na cavidade celomática e irradiação com laser de 
λ=660nm, com 100mW entregando 3J, 4J e 20J de energia respectivamente. 
Imagens de tomografia por coerência óptica (OCT) e histologia foram 
realizados em diferentes momentos para avaliação dos efeitos. 
RESULTADOS: Os resultados observados por OCT apresentam evolução do 
quadro inflamatório após irradiação, confrontando os dados da OCT com os 
achados histológicos a energia de 20J apresentou o melhor resultado na 
resolução do edema e da resposta inflamatória promovida pela carragenina.  
CONCLUSÃO: O zebrafish pode ser um novo modelo de estudo para 
investigação dos efeitos da FBM e devido a suas características a adequação 
das dosimetrias para este modelo animal merecem mais investigação. 
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