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                                           RESUMO 

A utilização do laser de baixa potência na cicatrização de feridas por 
queimaduras tem sido descrita na literatura com grande variedade de 
parâmetros de tratamento, tais como, a multiplicidade dos comprimentos de 
onda, dosagens energéticas e tempo de utilização. Objetivo: O objetivo 
desse trabalho foi comparar o efeito do laser em baixa potência AsGaAl na 
cicatrização de queimaduras de 3° grau em ratos Wistar com e sem 
diabetes. Metodologia: Este projeto foi aprovado pela Comissão de Ética no 
uso de animais da UFG, protocolo número 007/2012.100. Os animais foram 
distribuídos em 4 grupos, isto é: grupo controle não diabético ; b) grupo 
tratados não diabéticos ; c) Grupo controle diabético, e d) Grupo tratado 
diabético . Os grupos tratados receberam a dosagem energética de 3 J/cm² 
nos primeiros 3 dias e 6 J/cm² após o sétimo  dia experimental. Os animais 
receberam trocas com curativos oclusivos embebidos com Sulfadiazina de 
Prata e todos foram acompanhados ao longo de 3, 7, 14, 21 e 30 dias para 
avaliação dos aspectos macroscópicos, morfométricos e microscópicos. 
Para a análise estatística utilizou-se o ―teste t’’ paramétrico. Resultados: Ao 
se comparar as feridas dos animais sem diabetes e com diabetes, observou-
se que no grupo tratado houve redução significativa (p<0,05) na área de 
contração; macroscopicamente não foram observadas diferenças entre os 
grupos; em relação aos achados microscópicos houve aumento significativo 
(p<0,05) na neoângiogenese (p<0,05) e na presença de fibrina (p<0,05) no 
grupo tratado comparado ao controle nos animais não diabéticos no 3° dia e 
14° dia respectivamente; e nos animais com diabetes a neoângiogenes 
(p<0,05) ao 14° dia e o número de fibroblastos (p<0,05) no 14° e 21° dia 
foram estatisticamente significante no grupo tratado em relação ao controle, 
houve maior deposição de colágenos ao longo do 14°, 21° e 30° dia em 
todos os grupos irradiados comparados ao controle. Conclui-se que o 
tratamento reduziu a ferida ao longo do tempo, estimulando a 
neoangiogênese, fibrina, aumento de fibroblastos e maior deposição de 
colágenos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 The use of low level lasers in the burning wounds healing has been 
described in the literature with a great variety of treatment parameters such 
as multiplicity of wave lenghts, energetic dosages and time of use. Objective: 
the aim of this study was to compare the effect of low potency AsGaAl laser 
in the third degree burning wounds healing in Wistar rats with and without 
diabets. Methodology: this project was approved by the ethics committee in  
Animals use from UFG, protocol number 007/2012.100. The animals were 
distributed into 4 groups: a) control group non diabetic; b) treated group non 
diabetic; c) diabetic control group; d) diabetic treated group. The treated 
groups received an energetic dosage of 3 J/cm2 in the first 7 days and 6 
J/cm2 after the seventh experimental day. The animals received changes of 
the occlusive bandages embedded with silver sulphadiazine and all of them 
were accompanied throughout 3, 7, 14, 21 and 30 days for the macroscopic, 
morphometric and microscopic aspects evaluation. The parametric "t test" 
was used for the statistical analysis. Results: the comparison of the wounds 
from the diabetics and non diabetics animals showed that the treatment with 
low laser induced a significant reduction (p<0.05) of the contraction area; 
macroscopically there were no differences between groups. Regarding the 
microscopic findings there was a significant increase in angiogenesis 
(p<0.05) and increase in the fibrin presence (p<0.05) when compared the 
treated groups from diabetic and non diabetic animals in 3rd and 14th days of 
experiment. In the treated diabetic animals the angiogenesis in the 14th day 
and the number of fibroblasts in the 14th and 21st days of experiment 
presented a significant difference (p<0.05) when compared to the non treated 
group. Also there was greater collagen disposition throughout the 14th, 21st 
and 30th days of experiment in all treated groups when compared to the 
control groups. In conclusion the low laser treatment reduced the injury in 
long term, stimulating the angiogenesis, fibrin deposition, fibroblasts and 
collagen deposition.  
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1. INTRODUÇÃO / REVISÃO DA LITERATURA  

1.1. Queimaduras 

A queimadura é definida como uma lesão traumática de origem térmica 

que acomete os tecidos orgânicos e pode ser classificada de acordo com a 

camada de pele atingida, dividida em primeiro, segundo e terceiro graus (Guirro 

& Guirro, 2004). 

De acordo com Lima Júnior & Serra (2008), as queimaduras são 

diagnosticadas de acordo com a profundidade da seguinte forma: 

 

 

e ósseo. 

Quanto maior a lesão inicial, maior a gravidade, a profundidade e a 

extensão. De modo geral, pode-se dividir uma área de queimadura em três 

zonas: zona de coagulação: localiza-se no centro da lesão, ocorre na região de 

máxima transferência de calor e caracteriza-se por região de necrose devido à 

coagulação de constituintes celulares proteicos. Zona de estase: circunda a 

zona de coagulação, apresenta uma profunda reação inflamatória e considerável 

diminuição da perfusão tecidual. Zona de hiperemia: compõe a camada mais 

periférica, menos acometida, com tendência à recuperação natural, a menos que 

estados de sepse, choque séptico e hiperfusão severa se instalem (Lima Júnior 

& Serra, 2008). 

Diversas fases evolutivas ocorrem na zona de estase. Dentre essas 

destacam- se: o primeiro período, que se caracteriza pela formação de edema 

local e aparece após 1 ou 3 horas, em decorrência do aumento da pressão 

osmótica intersticial, pela degradação das fibras colágeno e de hialurinato e pelo 

aumento da permeabilidade microvascular. O segundo período, no qual ocorrem 

modificações na tentativa de reduzir a perfusão tecidual anterior com 

consequente isquemia tecidual e necrose, ocorre entre 12 a 24 horas após a 

queimadura. No terceiro período ocorre adesão de plaquetas que contribuem 

para hemostasia, trombose local e marginalização dos leucócitos na superfície 

das células endoteliais lesadas. O quarto período, que caracteriza uma 
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reparação das lesões e aumento da perfusão tecidual para atender às 

demandas metabólicas e à defesa contra infecção. E, por último, o quinto 

período, que é a colonização da área queimada por bactérias gram positivas 

Staphyloccos aureus e Streptococcus pyogenes nas fases inicias e bactérias 

gram negativas Pseudomonas aeruginosa e Escherichia. coli, a partir da 

segunda semana. Em alguns casos, espécies de fungos como Candida albicans 

e Aspergillus sp podem aparecer (Lima Júnior & Serra, 2008). 

As queimaduras são de difícil tratamento, com alta taxa de morbidade e 

mortalidade em todo o mundo e afetam mais de um milhão de pacientes por 

ano. Isso poderia ser evitado com campanhas de prevenção e divulgação de 

informações à população. A maioria das queimaduras normalmente ocorre num 

cenário de baixas condições socioeconômicas, principalmente no ambiente 

doméstico ou de trabalho. Pode ocorrer em crianças expostas a locais pouco 

seguros e sem supervisão de adultos, ou ainda, como resultado de violência 

interpessoal, tentativa de suicídio ou de homicídio (Gragnani & Ferreira, 2009). 

De acordo com o Guia de vigilância epidemiológica do Ministério da 

Saúde, as queimaduras ocupam o quarto lugar de causa de morte por 

lesão/ferimento no Brasil. No mundo, ocorrem aproximadamente 280.000 mortes 

atingindo 96% dos países desenvolvidos. O predomínio é maior em indivíduos 

do sexo masculino (71,94%), compreendidos entre as faixas etárias de 7 a 14 

anos (39,6%) e de 20 a 40 anos (47,4%) (Brasil, 2009). 

Em relação aos agentes etiológicos, a lesão por chama/fogo é 

predominante com 40,29%; as lesões por escaldadura, principalmente por água 

fervente, é a segunda maior causa e representa 13,67%. As queimaduras por 

chama/fogo ocorrem mais na faixa etária de 20 a 40 anos, sendo que 8% delas 

acontecem em indivíduos alcoolizados. As queimaduras por escaldadura são 

mais frequentes na faixa etária entre 7 a 14 anos. Do total das queimaduras 

53,24% são de 3º grau e 22,05% são de 2º grau. Dessas 10% comprometem as 

vias aéreas, 8,63% evoluem para sepse e 10,07% vão a óbito (Brasil, 2009). 

Os protocolos para tratamento de feridas provocadas por queimaduras 

são variados e dependentes das experiências clínicas e práticas dos centros e 

profissionais especializados. Aspectos que indicam a gravidade da ferida como, 

por exemplo, a localização, profundidade, extensão, presença ou não de 

infecção, agente causador, estado nutricional dos pacientes, presença de 
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doenças crônicas e faixa etária, afetarão o processo de cicatrização e 

influenciarão na escolha do tratamento da ferida (Ferreira et al, 2003; Gibran et 

al, 2007). 

As lesões por queimaduras representam grande gasto econômico com o 

cuidado da saúde do paciente. Por isso, o desenvolvimento de terapias efetivas 

e de baixo custo para o tratamento dessas feridas representa benefícios para a 

qualidade de vida do paciente (Sholar et al, 2007). 

A vítima de queimadura extensa apresenta alterações fisiopatológicas 

marcantes, como hipóxia tecidual em graus variados, ativação de todas as vias 

biológicas da inflamação, alteração da imunidade celular, da imunidade mediada 

por citocinas, fatores de crescimento, do sistema complemento, da cascata de 

coagulação, além de lesão de reperfusão e disfunção endotelial (Lima Júnior & 

Serra, 2008). 

 

1.2. Diabetes Mellitus 

O Diabetes Mellitus (DM) é uma desordem metabólica, que está 

associada à insuficiência da insulina, que pode ser causada tanto pela baixa 

produção de insulina- tipo I, como pela falta de resposta nos tecidos periféricos a 

esse hormônio- tipo II. Resultando, assim, em aumento no nível sanguíneo de 

glicose (hiperglicemia) (National Diabetes Data Group, 1979, American Diabetes 

Association, 2012). O DM tipo I, ou insulino- dependente, ocorre por significante 

redução na circulação de insulina, sendo caracterizada pela destruição das 

células beta pancreáticas, comumente associada à autoimunidade. A DM tipo II, 

ou não insulino- dependente, resulta do aumento da resistência à insulina, sendo 

que a concentração desse hormônio pode ser normal ou elevada (Decker et al, 

2007, Gambelunghe et al, 2007, Ichinose et al, 2007, Plomgaard et al, 2007). 

O DM é uma doença conhecida há mais de 2000 anos. Além de ser a de 

maior predomínio é a doença mais economicamente dispendiosa do século XXI 

nos países desenvolvidos e subdesenvolvidos (Woldu & Lenjisa, 2014). 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS, 2003), o diabetes é a principal 

causa de mortalidade prematura em todo o mundo por ser uma doença 

silenciosa e sem tratamento eficaz. Com isso, o DM comprometeu, nos últimos 

anos, o orçamento financeiro na área da saúde, especialmente nos países em 

desenvolvimento (Meireles, 2009).  
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Estima-se que em 2010 havia 285 milhões de pessoas vítimas dessa 

doença em todo o mundo. Segundo dados da Sociedade Brasileira de 

Endocrinologia, a abrangência do DM aumentou de 7,6% em 1988 para 11% em 

2009, com predomínio (80%) do DM tipo II. Entre os fatores responsáveis por 

esse aumento, inclusive em jovens, destacam-se as mudanças alimentares e o 

sedentarismo (Brasileiro- Filho, 2011). Estima-se que em 2025 o diabetes atinja 

cerca de 35% da população mundial, corroborado pelo aumento da população 

global, da idade, da obesidade e da inatividade física (Wild et al, 2004; Woldu 

Lima & Lenjisa, 2014). 

Um dos desafios dos profissionais da área de saúde, atualmente, é 

desenvolver  e implementar programas de prevenção em DM. Recentes estudos 

têm demonstrado que uma intervenção no estilo de vida, mudanças na dieta e 

prática de exercícios, assim como estratégias farmacológicas de prevenção, 

reduzem o risco do aumento dos níveis de intolerância à glicose. A otimização 

para os cuidados com essa doença inclui: avaliação dos níveis glicêmicos, dos 

níveis de pressão sanguínea e de lipídeos, além de redução da barreira cultural 

para o uso inicial de insulina. As características marcantes do DM são: período 

longo de latência, a cronicidade e o envolvimento de múltiplos órgãos (Woldu & 

Lenjisa , 2014). 

As complicações do DM surgem com o passar dos anos, com 

modificações na vasculatura, que é a causa mais comum de insuficiência dos 

órgãos. As complicações mais frequentes são: a retinopatia diabética, a 

nefropatia diabética, a doença arterial (arteriosclerose), a doença 

cerebrovascular (Acidente Vascular Cerebral)  e a hipertensão arterial sistêmica 

(Kannel & McGee,1979; Parving et al,1987, Anderson & Brenner, 1988, 

Teuscher,1988, Garber, 1992; Adler et al, 2000, Renvert, 2003, Jakus & 

Rietbrock, 2004, Winer & Sowers, 2004, Wong, 2005, Borch-Johnsen & Kreiner, 

2007). 
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1.3. Cicatrização de feridas 

As feridas são também conhecidas como úlceras por pressão, úlcera de 

decúbito ou escara. São caracterizadas como rupturas da integridade da pele. 

Podem ser abertas ou fechadas, na maioria das vezes comprometem a pele, os 

tecidos moles, músculos e estruturas profundas, como tendões e ossos 

(Chavantes, 2009). 

É importante dizer que o processo de reparação normal do tecido ocorre 

com a estimulação de fibroblastos, com sua migração e proliferação no local da 

lesão, síntese de colágeno e proteoglicanas restauram a integridade tecidual 

(Carvalho et al, 2003). A capacidade auto-regenerativa dos tecidos é um 

fenômeno que ocorre nos organismos unicelulares e superiores. Nos 

organismos superiores o reparo dos tecidos pode ocorrer de duas formas: pela 

regeneração com a recomposição da atividade funcional do tecido, ou pela 

cicatrização com restabelecimento da homeostasia do tecido com perda da sua 

atividade funcional pela formação de cicatriz fibrótica (Balbino et al, 2005). 

A cicatrização de feridas consiste em uma perfeita e coordenada cascata 

de eventos celulares e moleculares e é composta de uma série de estágios 

complexos, interdependentes e simultâneos (Blanes et al, 2004; Fernandes, 

2005). Estes estágios são divididos em três fases principais: inflamatória, 

proliferativa e remodelamento da cicatriz, que interagem para que ocorra a 

reepitelização e a reconstituição do tecido (Lima Júnior & Serra, 2008; 

Sonnewend et al, 2009). 

A fase inflamatória ocorre de 12 a 24 horas e, logo após a lesão, a área 

da ferida é preenchida com um coágulo de sangue, que é invadido por 

neutrófilos. A fase proliferativa ocorre do 3° ao 7° dia após a lesão, a maioria dos 

neutrófilos sofre apoptose, enquanto os macrófagos são abundantes no tecido 

da ferida. Nessa fase de reparação, as células endoteliais migram para o 

coágulo e se proliferam. Fibroblastos migram para o local e se instalam na 

matriz extracelular. O novo tecido é chamado tecido de granulação. 

Queratinócitos se proliferam na borda da ferida e migram para a região da 

derme acima da matriz provisória. A fase de remodelamento acontece entre uma 

e duas semanas. Após a lesão, a ferida é completamente preenchida com tecido 

de granulação. Fibroblastos transformaram-se em miofibroblastos, levando a 

ferida à contração e deposição de colágeno. A ferida é então completamente 
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coberta com uma nova epiderme (Werner & Grose, 2003). 

A cicatrização pode ocorrer por primeira, segunda ou terceira intenção. 

Cicatrização por primeira intenção: ferida limpa e seca como na incisão cirúrgica 

com bordos aproximados. O trauma inicial gera uma resposta inflamatória 

aguda, com edema e formação de exsudato seroso, rico em neutrófilos e após 

24 horas, nas margens da lesão, movimenta-se em direção ao coagulo de 

fibrina. No terceiro dia, os neutrófilos são gradativamente substituídos por 

macrófagos e no quinto dia a lesão é preenchida por tecido de granulação, no 

qual ocorre o máximo de neovascularização. Durante a segunda semana, há 

acúmulo de colágeno e proliferação de fibroblastos, grande parte do infiltrado 

leucocitário e edema desaparecem. No final do primeiro mês há ferida com 

epiderme re-estruturada. Na cicatrização por segunda intenção, a ferida é maior 

e mais profunda e há grande distância entre as bordas. Isso consiste, portanto, 

em um processo de reparo mais elaborado, com uma cascata de complexos 

eventos celulares e moleculares, mediados por diversos fatores com ação 

inibitória e/ou estimuladora. A sequência de reações que compõe o processo de 

cicatrização é dividida didaticamente em: fase inflamatória (defensiva ou 

reativa), proliferativa (fibroblástica ou de reconstrução) e de maturação ou 

remodelagem.A cicatrização por terceira intenção ocorre quando a ferida fica 

aberta inicialmente, sendo mais tarde suturada na tentativa de aproximação dos 

bordos e estimulação da reparação tecidual (Chavantes, 2009). 

A definição do tipo de ferida depende da derme que é atingida completa 

ou incompletamente. Nesse aspecto ela pode ser classificada da seguinte forma 

(Mandelbaum et al, 2003): 

 Ferida de espessura parcial (derme incompleta): a reparação faz-se pela 

reepitelização dos anexos epiteliais ou epitélio derivado da pele adjacente 

não acometida. As cicatrizes ficam praticamente imperceptíveis. 

 Ferida de espessura total (derme completa ou estendida ao tecido celular 

subcutâneo): necessita da formação de um novo tecido, o de granulação. A 

epitelização, base da cicatrização nas feridas de espessura parcial, acontece 

apenas nas margens da ferida. Nesse caso, a cicatrização é totalmente 

perceptível. 

Os fatores ambientais e os fisiológicos exercem grande impacto na evolução 

da cicatrização e podem ter influência na qualidade da cicatriz, no tempo de 
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cicatrização e na presença ou não de complicações (Biondi-Simões et al, 2006). 

Os fatores fisiológicos ou gerais são: idade, estado nutricional, uso de 

medicamentos sistêmicos e doenças associadas tais como, DM, alterações 

cardiocirculatórias e de coagulação, aterosclerose, disfunção renal, infecções 

sistêmicas. Os fatores locais ou ambientais são: técnica cirúrgica, formação de 

hematomas, infecção, reação de corpo estranho, uso de drogas tópicas e 

ressecamento durante a cicatrização (Mandelbaum et al, 2003). 

O DM compromete a cicatrização, pois há supressão de reações 

inflamatórias, decréscimo na angiogênese, na proliferação de queratinócitos, 

fibroblastos e células endoteliais. Além disso, há defeitos na deposição de 

colágenos e decréscimo na produção de fatores de crescimento (Byrnes et al, 

2004 ; Al-watban et al, 2007 ; Carvalho et al, 2010). 

Várias tentativas são realizadas para distinguir os marcadores séricos 

envolvidos no processo de reparo de feridas em pés diabéticos. O 

microambiente de inflamação crônica com presença de proteases e 

metaloproteases caracteriza-se como um estatus de não cura da ferida, por isso 

citocinas e metaloproteases têm sido candidatos promissores para serem  

utilizados como biomarcadores (Schmohl et al, 2012). 

 

1.4. Tratamentos na cicatrização de feridas em pacientes com 

queimaduras e DM. 

 Devido a grandes dificuldades de cicatrização, vários tipos de 

procedimentos são utilizados no tratamento de feridas de pacientes com DM. 

Dentre eles destacam-se os: alginatos de cálcio, carvão ativado, carvão ativado 

com prata, solução fisiológica 0,9%, sulfadiazina de prata, pomadas enzimáticas 

tipo papaína, curativos de espumas de poliuretano (hidropolímeros), ácidos 

graxos essenciais (AGE), biomembrana de látex, bota ou pata de Unna e 

tratamento fototerápico (Manhezi et al, 2008). 

Os recursos terapêuticos são utilizados sobre o processo de regeneração 

tecidual, o que confirma a sua eficiência na recuperação dos pacientes, 

possibilitando melhoria em seu quadro clínico e, consequentemente, retorno às 

atividades diárias. 
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1.4.1 Tratamento tópico e desbridamento 

O tratamento local é essencial, tendo como objetivo estimular a 

granulação e reepitelização. Assim, evita-se a perda tecidual e a infecção da 

pele adjacente (Lima Júnior & Serra, 2008). 

Os curativos são muito utilizados para tratamento de feridas e podem ser 

definidos como materiais colocados diretamente sobre a ferida, cujos objetivos 

são: proteção de traumatismos mecânicos, prevenção da infecção exógena, 

facilitação da cicatrização, absorção de secreções, promoção da hemostasia 

com os curativos compressivos, diminuição do acúmulo de fluidos por 

compressão. Isso facilita a drenagem e mantém o contato de medicamentos 

junto à ferida, além de imobilizar e promover conforto ao paciente (Fernandes, 

2005; Meneses et al, 2010). 

Dentre os agentes tópicos utilizados no tratamento de feridas há os 

antissépticos (Iodo polvidine), os antimicrobianos (sulfadiazina de prata, 

cloranfenicol e neomicina), os desbridantes enzimáticos (colagenase e 

fibrinolisina) (Vogt et al ,2001; Mandelbaum et al, 2003). Extratos de plantas 

também têm sido utilizados por suas atividades cicatrizantes, antimicrobianas e 

imunomoduladoras (Ates & Erdoúrul, 2003; Arora & Kaur, 2004; Amirghofran et 

al, 2009; Minatel et al, 2010). 

A sulfadiazina de prata a 1% é um dos agentes tópicos que têm sido 

utilizados para tratamento e prevenção de infecções bacterianas e fúngicas em 

queimaduras de 2° e 3° graus. Esse creme deve ser aplicado sobre a 

queimadura em uma grossa camada (de aproximadamente 3 a 5 mm) e, em 

seguida, coberto com camada de gaze absorvente, trocado a cada 24 horas, ou 

com maior frequência se a ferida for muito exsudativa. O creme pode ser 

impregnado no tecido, que será colocado sobre a queimadura e coberto com 

gaze seca e faixa elástica (Lima Júnior & Serra, 2008). 

Nas queimaduras de 3° grau utiliza-se curativo oclusivo com sulfadiazina 

de prata a 1%. O paciente é orientado a trocar o curativo duas vezes por dia se 

o ferimento não for muito extenso, caso contrário, aconselha-se a troca diária no 

ambulatório. Após a limpeza diária das lesões, os pacientes podem necessitar 

de desbridamento. O desbridamento cirúrgico pode ser classificado em facial, 

tangencial ou profundo, dependendo da extensão da necrose e do tipo de 

remoção necessária. Vale ressaltar que esse procedimento requer o uso de 
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anestesia e ambiente cirúrgico. O desbridamento enzimático é realizado a partir 

da utilização de enzimas exógenas que são seletivas: a fibrinolisina e a papaína. 

O desbridamento mecânico é realizado por meio de fricção (gazes, compressas 

ou esponjas), por irrigação utilizando jato de água pressurizado ou por 

hidroterapia, este desbridamento nem sempre é viável, pois pode lesionar o 

tecido. O desbridamento biológico é realizado por larvas como Lucilia sericata, 

cujos ovos são utilizados após sofrerem processo de esterilização (Lima Júnior 

& Serra, 2008). 

Os curativos podem ser abertos ou oclusivos. Os abertos são 

caracterizados pela colocação de uma cobertura primária, ou seja, pela 

aplicação de um creme, uma pomada ou um anti-séptico. Usado em locais de 

difícil oclusão: face e orelha. A grande vantagem desse procedimento é permitir 

a mobilidade do paciente, visualização da área queimada, baixo custo e 

facilidade na aplicação. A desvantagem é a necessidade de várias trocas 

diárias. O curativo oclusivo se caracteriza pela aplicação de uma cobertura 

primária, seguida por outra secundária. A vantagem é que diminui a perda de 

calor e fluidos por evaporação pela superfície da ferida, além de auxiliar no 

desbridamento e absorção do exsudato presente na fase inflamatória da 

cicatrização. Entretanto, pode proporcionar redução da mobilidade de 

articulações e limitar o acesso à ferida somente durante o período de troca de 

curativos (Lima Júnior & Serra, 2008). 

 

1.4.2 Tratamento fototerápico:  

O laser é uma emissão de luz coerente, monocromática, com grande 

concentração de energia, capaz de provocar alterações físicas e biológicas no 

tecido (Guirro & Guirro, 2004). 

Laserterapia é uma medida coadjuvante que tem sido pesquisada com o 

intuito de tratar feridas crônicas. Os efeitos demonstrados pela terapia com o 

laser de baixa potência (LBP) no tecido incluem: a estimulação da angiogênese, 

aumento da resistência à tração das cicatrizes e a aceleração da reepitelização, 

além de analgesia, ação anti-inflamatória e redução do edema. Embora 

positivos, esses resultados ainda não esgotaram todas as dúvidas a respeito de 

seus efeitos (Sobanko et al, 2009). 
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Tipos e propriedades físicas do laser terapêutico 

O laser de baixa potência (LBP) difere quanto ao comprimento de onda, 

regime, feixe e potência de pico conforme na Tabela 1. 

 
Tabela1. Comprimento de onda, regime, feixe e potência de pico dos LBP. 
 

Tipo de laser Comprimento de 
onda 

Regime / feixe Potência de pico 

HeNe 632,8 nm Continuo visível 2 a 10 mW 

AsGa 904,0 nm Pulsado 
Não visível 

15 a 30 mW 

AlGaInP 660 nm Contínuo visível 15 a 30 mW 

AsGaAl 830 nm Contínuo 
Não visível 

30 mW 

Fonte: Guirro e Guirro (2004). 

 

O laser HeNe, muito utilizado no passado, consiste em um tubo largo de 

lente contendo gases misturados sob baixa pressão, que são conectados a uma 

fonte de alta voltagem. Emite luz visível no comprimento do infra-vermelho,  com 

comprimento de 633nm e pode ser usado de forma contínua ou pulsado. É a luz 

mais coerente, tem grande importância o fator biológico, a profundidade de 

penetração é de 6 a 8 mm com saída de potência de 3,5 mW, e de 8 a 10 mm 

com potência média de saída de 7 mW (Túner & Hode, 2010). 

O laser AlGaInP (alumínio, gálio, índio e fósforo) e o laser AsGaAl (arseneto, 

gálio e alumínio) são semicondutores que emitem luz no comprimento de onda 

de 630 nm a 700 nm. Aos poucos eles foram substituindo o HeNe, por serem 

mais baratos, práticos e por possuírem comprimentos de ondas mais robustas 

633 nm  a 700 nm e tubo de laser mais resistente (Túner & Hode, 2010). 

O AsGa é um semicondutor que emite luz na região do infravermelho, com 

comprimento de onda de 904 nm, é sempre operado no modo pulsado, com 

várias frequências de pulsos curtos e alto pico de potência (10 a 100W). A média 

de saída está diretamente relacionada com frequência de repetições de pulsos, 

isso significa que 1000 pulsos/segundo têm a média de saída 10 vezes maior 

que 100 pulsos/segundo. Em relação à profundidade de penetração, tem sido 
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demonstrado que pode ser de 30 a 50 mm dependendo do tipo de tecido (Túner 

& Hode, 2010). 

O Diodo emitido por laser (LED) é uma fonte de luz não coerente, enquanto o 

LBP é coerente. Estudos utilizam o LED em dor muscular, mucosites, disfunção 

na retina e cicatrização de feridas, especialmente em feridas de pé diabético 

(Túner & Hode, 2010). 

A fototerapia dinâmica (PDT) é usada para detecção e destruição de 

tumores. Na detecção um derivado da hematoporfirina, reagente fotoespecífico 

que se liga a um anticorpo específico e marca alguns tipos de tumores, quando 

é injetado via intravenosa no paciente, após 24 horas a fluorescência pode ser 

vista em áreas com alta concentração de tumores. Ao irradiar áreas de tumores 

com laser de 630 nm, previamente marcadas com reagente fotoespecífico, é 

possível destruir alguns agentes tóxicos liberados pela célula tumoral (Túner & 

Hode, 2010). 

A PDT é efetiva na supressão de comunidades de micro-organismos no 

biofilme. Alguns pesquisadores relatam efeito antimicrobiano utilizando PDT, 

como, por exemplo, no Mycobacerium tuberculosis (Lambrechts et al, 2005; 

Túner & Hode, 2010). 

 

Potência de saída e Densidade de potência  

Segundo Túner & Hode (2010), a potência de saída representa a dose a ser 

administrada. Quanto maior a potência de saída menor tempo requerido para 

irradiar a região. A potência de saída, também e importante em relação à 

penetração da luz no tecido. 

De acordo com Turner & Hode (2010), a densidade de potência é a 

intensidade de luz medida em watts ou milliwatts por cm². A dose é alta no 

tratamento por ponto, uma vez que o laser é incidido diretamente sobre a 

pele/mucosa, requerendo um tempo menor para sua aplicação. A dose utilizada 

deve ser moderada e intercalada em vários dias de tratamento (três a quatro 

vezes por semana). Estudos apontam que pequenas doses em períodos 

intercalados e apropriados são mais eficazes que tratamentos em intervalos 

próximos. Haja vista que a dose acumulada proporcionaria taxas de inibição do 

sistema biológico. Processos inflamatórios na fase aguda respondem melhor se 

tratados em um intervalo curto de tempo e dores crônicas são mais responsivas 
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se os intervalos forem mais longos (Túner & Hode, 2010). 

Túner & Hode (2010) relatam que a área que será irradiada depende da 

densidade de potência e do tempo de exposição. Ademais, afirmam que é 

preferível tratar pequenas áreas em vez de áreas mais extensas, já que o 

tratamento das últimas teriam repercussões sistêmicas com liberação de 

substância no sangue e na urina, ocorrendo, por exemplo, a saturação da 

aplicação da luz laser. 

Em um experimento, que irradiou cultura de células com Laser 504 nm, 

observou-se a relação da dose, dependendo da exposição do laser, ou seja, que 

as doses com efeitos estimulatórios compreendiam a faixa de 2 J/cm² a 16J/cm². 

O efeito nulo sobre a bioestimulação seria de 20 J/cm², e o efeito inibitório 

corresponderia à faixa de 24J/cm² a 28J/cm² (Al- watban, 2001). 

 

Incidência da luz  

Estudando a incidência da luz, em relação aos tecidos biológicos, parte do 

feixe de luz incidida é refletida ou espalhada antes mesmo de ultrapassar a pele, 

em vez de ser armazenada e absorvida pelo tecido. Os fatores que interferem na 

diminuição da absorção de luz na pele são: a limpeza incorreta e presença de 

líquido no local da ferida. Fatores como a presença de melanócitos interfeririam 

na absorção do laser. Os comprimentos de luz e a interação com o tecido são 

calculados baseados em experimentos irradiando a luz laser em relação aos 

compostos mais abundantes nos tecidos: água e hemoglobina. Em outros casos 

os cálculos são estimados irradiando a melanina e oxihemoglobina (Pascu, 

2001). 

 

Efeitos biológicos nos tecidos 

Existem dois tipos de irradiação na faixa do comprimento de luz visível: 

vermelho (V) e infravermelho (IV). Quando uma célula é irradiada no 

comprimento de luz V, ocorre reações a níveis de organelas celulares, mais 

precisamente no interior da mitocôndria, na cadeia respiratória, levando ao 

incremento ou depleção do Adenosina Trifosfato (ATP). Quando a célula é 

irradiada na faixa do IV, atua no diferencial de potência da membrana 

citoplasmática, aumentando ou diminuindo a concentração de ATP (Chavantes, 

2009). 
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Os efeitos primários ocorrem da seguinte forma: pela bioestimulação, 

fenômeno fotobiológico realizado pelos fotoaceptores primários do LBP, que são 

os componentes da cadeia respiratória e que desencadeiam a estimulação ou a 

inibição do metabolismo celular, também pelo estímulo luminoso que é um 

gatilho para a regulação do metabolismo celular. Motivo pelo qual doses e 

intensidades muito baixas são suficientes e, por último, a bioestimulação, que 

depende do estado fisiológico da célula antes de ser irradiada (Hamblin & 

Huang, 2013). 

Ainda de acordo com estudos de Karu et al (2002), o mecanismo primário 

inicia-se com a absorção de luz por um  fotoaceptor com  consequente  

promoção do estado excitatório. Posteriormente, uma fração da energia 

absorvida é transformada em calor transitório que pode provocar mudanças 

conformatacional nas moléculas e ativar reações secundárias.  A enzima 

citocromo C oxidase seria fotoaceptor primário, quando as células são irradiadas 

com a luz no comprimento de onda infravermelho. Os quatro mecanismos de 

ação primária do laser seriam: primeiro, mudanças nas propriedades redox 

(oxirredução) dos componentes da cadeia respiratória, seguindo a fotoexcitação 

dos seus elétrons. Segundo: a geração de oxigênio singleto.  O terceiro seria o 

aquecimento localizado transitório pela absorção de cromóforos e o quarto seria 

a elevação da produção de ânion superóxido, com aumento na concentração da 

produção dessa dismutação com peróxido de hidrogênio(H2O2)(Gao et al, 2009). 

Outro mecanismo que ativaria o citocromo oxidase é a regulação da 

quantidade de óxido nítrico (NO) (hipótese NO), que em grande quantidade 

inibiria a respiração mitocondrial e não liberaria os sítios catalíticos da enzima 

citocromo oxidase para ligar-se ao O2. Assim, a irradiação da luz reverte essa 

inibição no centro catalítico e permite o aumento de O2 ligantes a citocromo 

oxidase, ativando a respiração celular (Brow et al 1999; Karu et al, 2005). 

A irradiação da luz através da cadeia respiratória mitocondrial e a sua 

repercussão em relação à síntese nuclear de RNA e DNA, ou mudanças na 

membrana plasmática, podem ser explicadas pelos mecanismos secundários 

com cascatas de sinalizações celulares, além de transdução e amplificação de 

sinais. Essa regulação depende dos níveis de ATP, do estado redox da célula e 

de fatores transcricionais nucleares (NF-kβ e AP-1) (Hamblin & Huang, 2013). 

Karu et al (2010) descreveram que a luz irradiante pelo efeito do LBP sobre a 
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célula é absorvida por componentes da cadeia respiratória, que fazem a 

tradução do fotossinal, com aumento do gradientes de prótons e do potencial 

elétrico da membrana. Há um incremento da concentração de ATP e do 

potencial redox (oxirredução), ocorrendo posteriormente a oxidação de 

desidroxigenase (NADH) mitocondrial, causando mudança no NADH 

citoplasmático. Então, enzimas dos canais de sódio da membrana elevam a 

relação entre sódio e hidrogênio, com aumento de sódio, potássio e ATPase 

intracelular, ocasionando diminuição da concentração de íons hidrogênio. Isso 

acarreta modificações na concentração de cálcio intracelular e AMPc, que são 

sinais para ativação de componentes biológicos (Figura 1). 

O efeito inibitório do LBP, o que explicaria a ação sobre os mecanismos da 

dor, é evidente quando se ultrapassa a capacidade celular de transferir pares 

redox para a cadeia respiratória e a célula torna-se alcalina e incorre-se com 

inibição do metabolismo celular. A alta dose de irradiação produz alterações dos 

estímulos nociceptores, bloqueando-os e levando à analgesia (Figura 1). 

Contudo, esta também pode incorrer na redução da oxigenação no metabolismo 

celular e pode causar bioinibição de tecidos que têm a tendência de hipertrofiar, 

como no caso de queloides (Nissalo et al, 2002; Chavantes, 2009). 

Através do efeito fotoquímico ou bioquímico, há um controle na produção de 

substâncias liberadas nos fenômenos de dor e inflamação por meio de 

prostaglandinas (PGE2), prostaciclinas, histamina, serotonina, bradicinina, 

leucotrienos etc (Figura 1), que modificam tanto reações enzimáticas normais 

quanto o processo de excitação e inibição, mediante o aumento da produção de 

ATP e síntese de endorfina (Chavantes, 2009). 

O LBP apresenta efeitos analgésicos, que inibem a inflamação e diminuem a 

produção de PGE2. Ao LBP seria atribuído possibilidades de inibir o 

aparecimento de fatores quimiotáticos nos estágios inicias da inflamação, de 

interferir nos efeitos dos mediadores químicos induzidos pela inflamação e de 

inibir a síntese de PGE2, que são mediadores inflamatórios e desempenham 

importantes papéis no processo inflamatório. Existe inibição da liberação de 

TNF-α, além disso observou-se redução dos níveis de interleucina 1-β. Também 

foram encontradas redução da cicloxigenase-2 (COX-2), após o uso de LBP, e 

redução nos níveis do fator ativador de plasminogênio (Chavantes, 2009). 

Os cromóforos, tais como perforina, são conhecidos por liberarem 
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espécies reativas de O2 (ROS, H2O2 e NO), quando o tecido é irradiado, 

proporcionando a síntese de ATP e liberação de energia. Algumas espécies 

reativas em pequenas quantidades não geram dano ao tecido, mas geram 

efeitos secundários, como o aumento no metabolismo celular e síntese de 

colágeno em fibroblastos, aumento no potencial de células nervosas, aumento 

da divisão celular e proliferação celular, estímulo na formação do DNA e RNA 

nuclear, estimulação local do sistema imune, aumento da neoformação de 

capilares pela liberação de fatores de crescimento, aumento da atividade 

leucocitária, transformação de fibroblastos em miofibroblastos.  (Figura 1) (karu 

et al,1989; Túner & Hode, 2010) . 
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Figura 1: Efeitos primários e secundários do laser Legenda: ATP- Adenosina Fosfatase; 

AMPc- Monofosfato Cíclico  de Adenosina; ROS- espécies reativas do  Oxigênio; MØ- 

macrófagos; n° mast- mastócitos; SOD- superóxido oxido desmutase; CA
++

- Cálcio; Na 
+
- 

Sódio; K
+
- potássio; molec- moléculas. Aumento    diminuição 
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Laser em úlceras de pacientes diabéticos 

A úlcera é um fator precursor de amputação no paciente com DM com 

incidência de 50 a 500 casos a cada 100.000 pacientes por ano (Leese et al, 

2007). A abordagem multidisciplinar no cuidado de feridas de pacientes com DM 

inclui controle glicêmico, cuidado diário da ferida, antibiótico, terapia e 

revascularização cirúrgica. Modalidades complementares são utilizadas para 

tratar as feridas desses pacientes, tais como géis, cremes, antimicrobianos e 

anticépticos, enzimas e tecidos biológicos. Terapias não farmacológicas no 

tratamento dessas feridas incluem: terapia com pressão negativa, estimulação 

elétrica, terapia com oxigênio hiperbárico e LBP (Kaviani et al, 2011). 

Minatel et al (2009) utilizaram a fototerapia (LEDs 660/890nm) associada 

à sulfadiazina de prata (SDZ) tópica para a cicatrização de úlceras de perna  em 

dois pacientes com DM por 12 semanas (D=3J/cm2, t=30seg, 2x/semana). Os 

resultados sugerem que a associação de LEDs (32 LEDs de 890nm e 4 LEDs de 

660nm, 500mW) duas vezes por semana com SDZ tópica diária mostrou maior 

eficácia na cicatrização quando comparada com um LED de 660nm, 5mW 

constituindo-se, assim, numa terapia bioestimuladora, não invasiva, de fácil e 

rápida aplicação e com adicional efeito analgésico no tratamento de úlceras de 

perna em pacientes diabéticos. 

Por obter êxito com a associação de LEDs, Minatel et al (2009), 

estenderam o estudo anterior para ensaio clínico controlado com 28 pacientes e 

compararam o uso de LEDS 680/890 nm com controles que recebiam SDZ. 

Após 30 dias, o grupo tratado apresentava mais granulação e maior cicatrização 

que os controles. Após os 90 dias, 58,3% das úlceras do grupo tratamento se 

fecharam totalmente, em 75% dos casos houve fechamento de 90-100% das 

lesões. Em contraste nos controles, as úlceras se fecharam após 90 dias. 

Conforme dados de estudo feito com 30 pacientes com úlceras em pé 

diabéticos, submetidos ao tratamento por LBP, houve redução significativa das 

áreas das úlceras irradiadas por LBP em relação ao controle após 2 e 4 

semanas. Porém, não houve diferença significativa em relação a fatores como 

idade, sexo, massa corporal, duração e distribuição de úlceras, condições 

neuropáticas, teste de monofilamentos, exigência de insulina, níveis de HbAlc. 

(Kaviani et al, 2011). 
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 1.5. Experimentação no estudo da cicatrização de feridas por         

queimaduras em animais com Diabetes Melittus e aplicação do LBP. 

           Modelos experimentais em Queimaduras e Diabetes Melittus 

Grande variedade de modelos experimentais foi desenvolvida e 

estabelecida, durante as últimas décadas, a fim de estudar o mecanismo de 

lesão por queimaduras, tais como: barra de bronze aquecida, gotas de óleo 

vegetal (Mello et al, 2007), haste de aço aquecida com maçarico (Pereira, 2005), 

bastão de aço resfriado com Nitrogênio (Almeida, 2006), chapa de ferro 

aquecida (Borato, 2006), bronze aquecido com água fervente (Nizanci, 2009) e 

água fervente (Bayat, 2009; Barbosa et al, 2003; Piccolo, 1999). 

Para indução do DM, vários são os métodos utilizados (Fig. 2) tais como: 

quelantes de zinco, aloxano, estropzotocina (STZ), viral, modelos animais 

espontâneos e transgênicos (Thompson, 2008). 
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A Estreptozotocina (STZ) é um produto químico natural que é tóxico às 

células β do pâncreas em mamíferos (Akbarzadeh et al, 2007;  Pimenta, 2011). 

A ação diabetogenica da nitrouréia derivada da STZ foi descrita em 1963 e, 

atualmente, é um agente químico amplamente utilizado. Pela variação de dose 

da STZ é possível produzir modelos que variam em diversas formas do diabetes 

(Rakieten et al, 1963; Junod et al, 1967; Thompson, 1996; Konrad et al, 2001). 

Animais com baixas doses de STZ e aloxano desenvolvem o DM tipo II. O 

prognóstico, entretanto, é variável e com frequência leva a uma gradual redução 

no DM e deterioração no estado insulino- dependente (Cooperstein et al, 1981; 

Ho,1988). Uma alternativa encontrada é a injeção de STZ intraperitoneal ou 

intravenosa em ratos neonatais com 2 dias de nascimento, resultando em DM 

tipo II de forma tardia (Bönner et al,1984; Portha et al,1989). A combinação de 

STZ e nicotinamida produz um modelo de DM tipo II, no qual a ação antioxidante 

da nicotinamida protege contra ação citotóxica de STZ causando menor dano às 

células β (Masiello et al, 1998). Alguns estudos produzem DM tipo II por injeção 

STZ em animais geneticamente insulino- resistentes (ratos hipertensos 

espontâneos), ou em combinação com modificações na dieta com altas taxas de 

gorduras (Reaven, 1991; Reed et al, 2000). Em modelo experimental a 

associação com jejum prolongado (15 horas) e a indução da STZ aceleraram o 

processo de destruição das ilhotas pancreáticas e a indução do DM tipo I 

(Almeida et al, 2002; Silva et al, 2011).  

Laser de Baixa Potência em feridas por queimaduras de animais com 

Diabetes Melittus 

De acordo com a literatura, ao se utilizar o LBP no tratamento de 

queimaduras, especialmente em fases iniciais do processo, observa-se melhor 

cicatrização e menor tempo de reparo do tecido, mesmo com diferentes 

modalidades de comprimentos de ondas, dosagens energéticas e forma de 

aplicação (Lange et al, 2003; Ribeiro et al, 2004; Bayat et al, 2005; Pereira, 

2005; Bourguignon-Filho, 2005; Mello et al, 2007; Meireles, 2008 ;Vasheghan et 

al, 2008). Entretanto, outros autores relatam resultados desfavoráveis à 

cicatrização com a aplicação de laser (Schlager et al, 2000; Bayat et al, 2006). 

Schlager et al (2000) chegaram à conclusão de que a aplicação do laser 

He/Ne (250 mW, 2J/cm²) em queimaduras não tem impacto estatisticamente 

significativo na cicatrização de queimaduras em ratos saudáveis. Bayat et al 
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(2005) , após submeterem quarenta ratos à queimadura de 2° grau por água 

fervente; dividiram os ratos em quatro grupos, acompanhando os aspectos 

histológico e microbiológico ao longo de 7, 16 e 30 dias. O primeiro controle e o 

segundo foram tratados com tópico nitrofurazona e o terceiro e o quarto, que 

receberam luz laser de baixa potência (660nm, 350mW) com doses respectivas 

de 1,2 J/cm² e 2,4 J/cm², não observaram  diferenças estatísticas nos aspectos 

histológicos e microbiológicos das feridas no grupo tratado em relação ao 

controle. 

De acordo com Bayat et al (2006), feridas de queimaduras de terceiro 

grau tratadas com laser He/Ne, com densidade energética de 1,2 e 2,4 J/cm², 

mostraram poucas evidências na aceleração da cicatrização de feridas. Tendo 

em vista que a fisiopatologia das queimaduras é caracterizada por reações 

inflamatórias que levam a uma rápida formação de edema, necrose tecidual e 

atraso na cicatrização de feridas.  

 A utilização do LBP também foi descrita para o tratamento de feridas 

cirúrgicas ou queimaduras em animais diabéticos. Após receber tratamento, 

houve melhor organização e arranjo das fibras de colágeno em comparação com 

o controle que apresentam cicatrização tardia (Al-watban et al, 2003; Reddy, 

2003; Byrnes et al, 2004; Deveci et al, 2005; Maiya et al, 2005; Al-watban et al, 

2009). Em animais tratados também foi observado que a cicatrização é mais 

rápida, além de ocorrer aumento na produção de fator de crescimento de 

fibroblasto. Os resultados que utilizam modelo de cicatrização de feridas em 

animais diabéticos são mais relevantes que em animais saudáveis e em seres 

humanos o laser tem melhores efeitos sobre órgãos e tecidos afetados por uma 

condição deteriorada, como quando o paciente sofre algum tipo de desordem 

funcional ou lesão tecidual, isto seria explicado pelas diferentes fotorresposta 

das células à irradiação (Túner & Hode, 2010). Assim, quando uma cultura de 

célula com baixa concentração de O2 e queda do ph é irradiada pelo LBP, 

ocorrerá influência na resposta biológica a irradiação. Portanto a resposta celular 

será fraca ou ausente quando o potencial redox for ótimo, e forte quando esse 

encontrar-se alterado (Karu; 2010) 

Não há evidências de que o LBP seja usada para tratar fatores intrínsecos 

do DM, a sua utilização seria recomendada para complicações secundárias da 

microcirculação, e estimularia macrófagos a liberarem mediadores químicos, 
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citocinas e fatores de crescimento, que favorecem a reparação da ferida (Túner 

& Hode, 2010).  

Ademais, pesquisas mostraram que doses de 5 e 10 J/cm² induziram  

significante aumento na atividade fagocitica de leucócitos in vitro (Túner & Hode, 

2010). A utilização de Laser HeNe (632 nm, 5 J/cm²) em cultura in vitro de 

células fibroblásticas de pele humana, que eram usadas para simular modelo de 

feridas diabéticas, mostrou  resultados satisfatórios, pois não houve citotoxidade 

ou dano genético na região irradiada. O que verificou-se foi que houve um 

aumento da apoptose, da taxa de migração nas células expostas e do fator de 

crescimento de fibroblasto (bFGF) e interleucina 6(IL6) (Houred et al, 2010). 

Yu et al (1997) usou o laser de Argônio (λ= 630 nm, dp 20 mW/ cm²) para 

tratar feridas experimentais em animas diabéticos e observaram as evoluções 

histológicas que demonstravam um aumento na reepitelização, tecido de 

granulação e deposição de colágeno em relação ao controle. 

Reddy et al (2003) tratou feridas em ratos diabéticos com Laser AsGa não 

obtive efeitos na cicatrização no lado tratado em relação ao lado não tratado. A 

fotoestimulação diminuiu o tempo de cicatrização da ferida por toda espessura 

da pele, mas não teve efeitos biomecânicos no tecido que estava curado. 

Byrnes et al (2004) utilizou o LBP (632 nm,16 mW, 250s, 4 dias 

consecutivos) para averiguar o efeito na cicatrização de feridas em ratos 

diabéticos e não diabéticos. Ratos com DM tipo II tratados, quando comparado 

ao controle, apresentaram feridas fechadas e houve aumento da expressão de 

bFGF em relação ao controle). 

Mirzaei et al (2007) induziu diabetes com STPZ em ratos e, após 30 dias, 

secções de pele foram removidas para fazer cultura de célula e órgão, as 

culturas foram irradiadas com Laser (HeNe, doses de 0,9 a 4 J/cm²) e foi 

analisada a quantidade de fibroblastos. Esta foi estatisticamente significante em 

relação a culturas não irradiadas. 

É importante lembrar que outros trabalhos demonstraram a influência do 

LBP na dinâmica de cicatrização da pele e de outros tecidos. Entretanto, ainda 

há controvérsias, devido a grande variabilidade e divergência nos parâmetros de 

irradiação, além das discrepâncias nos achados biológicos (Maiya et al, 2005; 

Postem et al,2005). 
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2. JUSTIFICATIVA 

As feridas crônicas por queimadura acometem em um número 

significativo de pessoas na região metropolitana de Goiânia, entretanto, poucas 

são as unidades especializadas no atendimento a esses pacientes. Além disso, 

a escolha adequada do tratamento pode interferir significativamente na evolução 

e resolução das feridas por queimaduras.  

A utilização do laser de baixa potência na cicatrização de feridas por 

queimaduras tem sido descrita na literatura com grande variedade de 

parâmetros de tratamento, tais como, a multiplicidade dos comprimentos de 

onda, dosagens energéticas e tempo de utilização. A padronização e 

identificação dos mecanismos de ação do laser justificam o fato de se 

desenvolver estudos acadêmicos para estabelecimento de indicações precisas 

de doses e comprimentos de onda, possibilitando análise dos benefícios 

terapêuticos deste recurso. 

Pretende-se com este projeto de pesquisa produzir conhecimento sobre a 

utilização de um protocolo de laserterapia de baixa potencia no tratamento de 

feridas por queimaduras em ratos não diabéticos ou diabéticos, por meio da 

analise macroscópica, morfométrica e microscópica, que poderá fornecer 

evidencias para novas práticas em saúde, com perspectivas de impacto na 

qualidade do atendimento. 
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3 OBJETIVO GERAL E OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Objetivo geral: 

 Comparar o efeito do laser em baixa potência AsGaAl na cicatrização de 

queimaduras de 3° grau em ratos Wistar com e sem diabetes. 

 

Objetivos específicos: 

 Avaliar os aspectos macroscópicos das lesões de 3º grau com e sem 

diabetes; 

 Avaliar a contração da ferida das lesões ao longo do tempo; 

 Avaliar os aspectos microscópicos das lesões de 3º grau com e sem 

diabetes. 
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4. METODOLOGIA 

4.1. Animais de experimentação 

O experimento foi realizado no Instituto de Patologia Tropical e Saúde 

Pública da Universidade Federal de Goiás. Foram utilizados 100 ratos Wistar, 

machos, de 300 a 350 gramas, fornecidos pelo Biotério Central da Universidade 

Federal de Goiás. Este projeto foi aprovado pela Comissão de Ética no uso de 

animais da UFG, protocolo número 007/2012. 

Os animais foram alojados em gaiolas apropriadas para ratos 40x40cm no 

Biotério do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública/ UFG. A 

luminosidade, temperatura, intensidade de ruído e a umidade relativa do ar 

foram as do ambiente geral. Foram colocados 3 animais por gaiola, recebendo 

água ad inlibidum e ração comercial auto clavada para a espécie à vontade e as 

trocas das camas foram realizadas duas vezes por semana. 

Os animais submetidos à lesão foram acompanhados por um Médico 

Veterinário, para avaliação da dor e/ou sofrimento, recebendo medicamento 

analgésico: Ibuprofeno 100mg (30 ml/Kg), nos sete primeiros dias após a 

indução da lesão. Os animais utilizados no estudo foram eutanasiados por 

injeção letal (100% da dose anestésica) de solução de Ketamina e Xilazina, nos 

dias finais de acompanhamento das lesões. 

 

4.2. Protocolo para indução do diabetes. 

Para induzir o DM tipo II, foi injetada Estreptozotocina (Sigma), dissolvida 

em tampão citrato 0,1M e pH= 4,5 para cada 40 mg de peso,resultando em 0,3 

mg/dl  por animal, via intraperitonial (adaptado de Almeida et al, 2002). A 

confirmação da DM foi feita através da coleta de sangue de cada animal para a 

aferição da glicemia e os valores acima de 200 mg/dl de glicose foram 

considerados diabéticos (Almeida et al, 2002; Meireles et al, 2009). Foram 

excluídos os animais que apresentavam níveis glicêmicos abaixo de 200 mg/dl. 

A glicemia foi dosada antes e após a indução do diabetes (24, 72 horas e no dia 

programado para eutanásia) por meio do aparelho Biocheck (Roche). 

Confirmado o DM, avaliou- se possíveis lesões vasculares provocadas 

por essa doença. Para isto observou-se a parede da arteríola central da polpa 
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branca. O baço dos animais foram removidos após 15, 30 e 60 dias 

processados, incluídos em parafina e corados por hematoxilina e eosina (HE), 

picro- sírius (PS) e acido periódico de Schiff (PAS). 

 

4.3. Protocolo para indução da queimadura de 3° grau. 

Após constatação do DM (glicemia maior que 200 mg/dl) e confirmação 

da lesão na arteríola da polpa branca, no 15° dia realizou-se a indução das 

queimaduras. 

Para a realização do procedimento, os animais foram previamente 

anestesiados utilizando Ketamina 10% e Xilazina 2% intraperitonial, solução 

0,01ml/g. Após a anestesia, foi realizada a tricotomia e limpeza com soro 

fisiológico 0,9% da região dorsal cervical do animal para que se procedesse a 

lesão (Moraes et al, 2012). 

A indução da queimadura foi por água fervente por 14 segundos de 

exposição. A área da lesão foi delimitada por meio de tubo plástico de PVC de 

100 mm de diâmetro e 30 cm de comprimento, tendo suas extremidades 

vedadas com tampa apropriada. Para delinear uma lesão de 2X2 cm foi criada 

uma abertura no tubo, com bordas recobertas por esparadrapos proporcionando 

uniformidade (Moraes et al, 2012). 

 

4.4. Protocolo para o tratamento com laser. 

 O aparelho de laser utilizado foi o modelo Lasermed 4098, fabricado pela 

Carci (Indústria e Comércio de Aparelhos Cirúrgicos e Ortopédicos), de São 

Paulo, Brasil. O aparelho é composto pela caneta de AsGaAl, com comprimento 

de onda de 650nm e pico de potência de 12 mW e regime de emissão 

contínua.O tratamento com laser foi realizado 30 minutos após a indução da 

lesão e posteriormente em dias alternados. A aplicação foi de modo pontual e 

perpendicularmente a área queimada em toda extensão da lesão, em pontos 

eqüidistantes de aproximadamente 1 cm², obedecendo a seguinte fórmula: T 

=(De.A/P).A’: onde T é o tempo total de exposição, De é a dosagem energética, 

A é área do bico da caneta, P é potência e A’ corresponde a área da lesão 

(Carci, 2011). Nos dia inicias (3 e 7 dias) a dosagem energética utilizada foi de 

3J/cm², t= 25 s, por ponto; totalizando 12J/cm²na região incidida  que era de 4 

cm². Nos dias subsequentes (14, 21 e 30 dias) modificou-se para 6J/cm², t=50 s, 
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por ponto, totalizando 20 J/cm². Para contenção dos animais utilizou-se modelo 

desenvolvido por Moraes et al (2013). 

 

4.5. Curativo  

Os curativos foram oclusivos com gazes estéreis de malha de tecido 

Murim extrafina, embebidos com Sulfadiazina de Prata a 2%, para evitar o 

crescimento bacteriano. As gazes eram recobertas com uma veste 

confeccionada também em tecido Murim que garantiu a permanência do curativo 

durante todo o tratamento. Estes curativos foram trocados em dias alternados 

(Moraes et al, 2013). 

Após 3 ou 5 dias da lesão, os animais eram previamente anestesiados 

com Ketamina 10% e Xilazina 2% intraperitonial, solução 0,01ml/g, para 

remoção da crosta e necrose. A técnica de incisão foi feita com auxilio de lâmina 

de bisturi de forma tangencial a lesão. 

 

4.6. Caracterização dos grupos experimentais 

O delineamento experimental, foi inteiramente casualisado com quatro 

grupos e cinco repetições, por dias experimentais: 

a) Grupo controle não diabético (GCND), n= 25. 

b) Grupo tratados não diabéticos (GTND), n= 25. 

c) Grupo controle diabético (GCD), n= 25. 

d) Grupo tratado diabético (GTD), n= 25. 

Os grupos foram submetidos a cinco momentos de biopsia, sendo 3, 7, 14, 21 

e 30 dias após a lesão. 

 

4.7. Morfometria 

Para se avaliar o grau de contração das feridas, estas foram fotografadas 

aos 3, 7, 14 e 21 e 30 dias após a indução da lesão. Todas as fotos foram 

realizadas com uma câmera digital (Sony, com resolução de 2304x1728 pixels), 

acoplada a um tripé, a uma distância de 19 cm (altura entre o dorso do rato até 

limite inferior da maquina). 
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As imagens obtidas foram submetidas ao software Image J versão 1.3.1 

(NHI, Estados Unidos) que permitiu a análise da área de contração das feridas 

ao longo dos dias experimentais. 

O grau de contração (GC) da área da ferida foi calculado por meio da 

fórmula adaptada de Oliveira et al, 2000: 

 

 

 

 

 

 

4.8. Avaliação macroscópica 

As análises macroscópicas foram feitas nos dias 3°, 7°, 14°, 21° e 30° 

para observação qualitativa das fases: inflamatória; proliferativa; e de 

maturação. Esta analise foi realizada por outro pesquisador que desconhecia os 

grupos estudados. As lesões foram fotografadas e as seguintes características 

foram avaliadas: necrose, hemorragia, hiperemia, fibrose, reepitelização, tecido 

de granulação. 

 

4.9. Avaliações microscópicas 

Para a realização da análise microscópica, foram realizadas biopsias das 

lesões, e os fragmentos das feridas foram fixados em formoldeído a 10% para 

posterior inclusão em parafina. Após a microtomia para a obtenção de cortes de 

4µm de espessura os fragmentos foram colocados em lâminas de vidro e 

posteriormente, a lâmina 1 foi corada pela técnica hematoxilina e eosina (HE) e 

a lâmina 2 foi corada por picro- sírius (PS) (Lino Junior et al, 2002). 

Analisou-se a derme e as bordas das lesões. Os processos patológicos 

gerais descritos foram: necrose, infiltrado inflamatório de polimorfonucleares 

(PMN), infiltrado inflamatório de mononucleares (MN), hiperemia, hemorragia,   

neoangiogênese, fibrina, fibroblastos, colágeno  e reepitelização. Estes foram 

classificadas de forma semi-quantitativa, seguindo os seguintes critérios: 

ausente, discreta (com comprometimento de até 25% da área), moderada (26 a 

50%) e acentuada (acima de 50%). Esta analise foi realizada por outro 

pesquisador que desconhecia os grupos estudados 

GC= Área T° - Área T¹ X 100/Área T° 

T°=dia zero;  

T¹=3, 7, 14, 21 e 30 dias 
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4.10. Análise estatística 

Todas as variáveis foram testadas quanto à distribuição normal e 

variância homogênea. Quando a distribuição foi considerada normal e com 

variância homogênea foi utilizado teste t student. Em casos de distribuição não 

normal foi utilizado o Mann Whitney. As diferenças observadas foram 

consideradas significantes quando p<0,05. A estatística foi analisada por meio 

do programa SigmaStat. 

Realizou-se analise de variância dos dados e calculou- se o coeficiente de 

determinação ``r´´, que significa o quanto os dados de uma reta se aproximam 

de uma função  binomial. Se r<0,01, os dados podem ser representados através 

de uma curva de regressão linear quadrático. Esta estatística foi feita pelo 

programa estatístico ―R’’. 
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5. RESULTADOS 

 

5.1. Análise da indução do Diabetes Mellitus 

Todos os animais submetidos a indução do DM apresentaram níveis 

glicêmicos maiores do que 200 mg/dl nas 24, 72 horas, 7, 15 dias após a 

indução do DM e no dia da realização da queimadura. 

Em um grupo piloto composto por três animais, observou-se ao longo dos 

dias aumento progressivo na parede da arteríola (Fig 3), material este negativo 

para PAS (Fig 3D) e picro-sírius (Fig 3E). Portanto, acredita-se que este 

aumento ocorreu por hiperplasia da arteríola central do baço. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3- Fotomicrografia da arteríola central da polpa branca (HE,escala = 20µm). Em 

(A) 2dias após a indução do diabetes, a arteríola apresentou 23,4µm de espessura; em (B) 

15 dias, arteríola com 33,2µm e em (C) 30 dias e 50,3µm. Em (D) PAS negativo e em (E) 

picro-sírius negativo. 
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5.3 Análise da Morfometria  

Os dados em relação a redução das feridas ao longo dos dias nos 

animais diabéticos e não diabéticos, não tratados e tratados podem 

representados no gráfico abaixo. 

 

 

 

 

 

Legenda: A) GCND; B) GTND; C) GCD e D) GTD gráfico de função binominal ou 

curva de regressão quadrática linear com R< 0,01. *Analise de variância. GCND: grupo 

controle não diabético; GTND: grupo tratado não diabético; GCD: grupo controle 

diabético; GTD: grupo tratado diabético. 

 

 

Foi feita comparações entre os grupos controles e tratados dos animais 

não diabéticos, e entre os controles e tratados nos animais diabéticos. 

Ao se comparar as feridas dos animais sem diabetes, observou-se que no 

grupo tratado houve redução significativa (p<0,05) na área de contração da 

ferida, em relação ao controle (Tabela 2, Gráfico 2). 

 

 

Gráfico 1-Curva de regressão quadrática linear das feridas em relação aos dias 

 

A B 

C D 
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Tabela 2. Porcentagem das áreas de contração das feridas ao longo dos dias. 

  3 DAÍ 7 DAÍ 14 DAÍ 21 DAÍ 30 DAÍ 

  média±DP 
 

média±DP 
 

média±DP 
 

média±DP 
 

média±DP 
 GCND 9,2±0,1 

 
14,5±0,6 

 
63,7±0,6 

 
87,4±1,9 

 
94,9±1,4 

 GTND 14,4±1,2 
 

27,8±0,8 
 

73,8±1,0 
 

93,0±1,4 
 

98,0±0,4 
 

 
p<0,05* p<0,05* p<0,05* p<0,05* p<0,05* 

      GCD 1,0±0,2 
 

10,6±0,6 
 

54,1±1,2 
 

80,9±1,0 
 

88,2±2,7 
 GTD 2,1±0,4 

 
28,5±1,5 

 
63,3±1,5 

 
91,9±0,8 

 
98,5±0,5 

   p<0,05* p<0,05* p<0,05* p<0,05* p*<0,05 
Legenda: DAI = dias após a indução da lesão; DP = desvio padrão; GCND: grupo controle não 
diabético; GTND: grupo tratado não diabético; GCD: grupo controle diabético; GTD: grupo 
tratado diabético,* p<0,05, teste estatístico ―t‖ de Student, comparação entre os grupos tratados 
e controles. 
 
 

 
Gráfico 2 - Evolução das feridas nos GCND e GTND 

 

Legenda: GCND: grupo controle não diabético; GTND: grupo tratado não diabético; GCD: grupo 
controle diabético; GTD: grupo tratado diabético,* p<0,05, teste estatístico ―t‖ de Student, 
comparação entre os grupos tratados e controles. 

 
 

Ao se comparar as feridas dos animais com diabetes, observou-se que no 

grupo tratado houve redução significativa (p<0,05) no diâmetro da ferida (Tabela 

2, Gráfico 3).     
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 Gráfico 3- Evolução das feridas nos GCD e GTD 

 

 

 

GCND: grupo controle não diabético; GTND: grupo tratado não diabético; GCD: grupo controle 
diabético; GTD: grupo tratado diabético,* p<0,05, teste estatístico ―t‖ de Student, comparação 
entre os grupos tratados e controles. 
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5.3.  Análise macroscópica 

Aos 3DAI foram observados os processos patológicos característicos da 

fase inflamatória (Tabela 3) porém, sem diferença significativa entre os grupos. 

De maneira geral notou-se que as bordas estavam bem delimitadas por halo 

hiperêmico e no centro da ferida houve necrose, hemorragia e crosta. Nos 

animais não diabéticos a hiperemia foi moderada nos tratados e discreta nos 

controles. Nos diabéticos a necrose foi acentuada nos tratados em relação aos 

não tratados, onde ocorreu de forma moderada. A hemorragia apareceu de 

forma discreta nos tratados e moderada nos controles (Figura 4A, B, C e D).  

Aos 7 DAI visualizou-se alterações caracteristicas da fase proliferativa 

(Tabela 4), porém sem diferença significativa entre os grupos. Observou-se 

necrose, hemorragia, tecido de granulação, fibrose e contração da ferida.Nos 

grupos não diabeticos, a hemorragia foi moderada com o tratamento; e discreta 

sem o tratamento, a reepitelização foi ausente no controle e discreta no tratado. 

Em relação aos diabeticos, os tratados apresentaram crosta e tecido de 

granulação de forma moderada enquanto os controles discreta (Figura 5A, B, C 

e D). 

Aos 14 DAI as lesões foram características da fase de maturação (Tabela 

4), observou-se fibrose, tecido de granulação e reepitelização. A hiperemia, 

necrose e hemorragia ocorreram de forma discreta nos animais tratados não 

diabéticos e ausentes nos controles. Em relação aos diabéticos a reepitelização 

foi moderada nos tratados e discreta nos controles. Da mesma forma que os 

anteriores, não houve diferença significativa entre os grupos (Figura. 6A, B, C e 

D). 

Aos 21 DAI correspondentes a fase de maturação (Tabela 5) foram 

observadas lesões em forma de `` Y´´. Notou-se fibrose, reepitelização e tecido 

de granulação. Nos animais não diabéticos houve tecido de granulação de forma 

discreta nos tratados em relação aos controles, que estava ausente. Nos 

animais controles diabéticos houve um animal que apresentou ferida 

completamente reepitelizada (Figura. 7A, B, C e D). 

Finalmente aos 30 DAI em fase de maturação (Tabela 6), as lesões 

estavam quase que completamente fechadas, foram observados, reepitelização, 

fibrose e tecido de granulação. Nos animais não diabéticos o tecido de 

granulação foi discreto nos tratados e ausente nos controles, as feridas 
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fecharam completamente em um animal tratado (20%) e em três animais 

controles (60%). Nos animais diabéticos, o tecido de granulação foi discreto no 

grupo que recebeu tratamento e ausente no controle, em relação ao tempo de 

fechamento das feridas observou-se reepitelização completa em 60% dos 

animais controles e em 40% dos animais tratados (Figura. 8A, B, C e D). 
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Figura 4. Lesões por queimadura de terceiro grau, experimentalmente 
provocadas em ratos no 3° dia após a indução. A: ferida no grupo controle não 
diabético, seta representa área de hiperemia; B: ferida no grupo  tratado não 
diabético, seta demonstra área de necrose; C: ferida no grupo controle diabético, 
seta caracteriza região de crosta; Em D: ferida no grupo tratado diabético, seta 
demonstra região de necrose (escala em mm). 
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Figura 5. Lesões por queimadura de terceiro grau, experimentalmente 
provocadas em ratos aos 7 dias após a indução. A: ferida no grupo controle não 
diabético, seta representa área de necrose; B: ferida no grupo tratado não 
diabético, seta caracteriza tecido de granulação; C: ferida no grupo controle 
diabético, seta caracteriza fibrose e reepitelização; D: ferida no grupo tratado 
diabético, seta caracteriza fibrose e reepitelização (escala em mm). 
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Figura 6. Lesões por queimadura de terceiro grau, experimentalmente 
provocadas em ratos aos 14 dias após a indução. A: ferida no grupo controle 
não diabético, seta representa fibrose; Em B: ferida no grupo tratado não 
diabético, seta caracteriza tecido de granulação; C: ferida no grupo controle 
dibético, seta caracteriza fibrose; D: ferida no grupo tratado diabético, seta 
caracteriza a reepitelização (escala em mm). 
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Figura 7. Lesões por queimadura de terceiro grau, experimentalmente 
provocadas em ratos aos 21 dias após a indução. A: ferida no grupo controle 
não diabético, seta representa área de fibrose; B: ferida no grupo tratado não 
diabético, seta caracteriza reepitelização; C: ferida no grupo controle diabético, 
seta caracteriza fibrose; D: ferida no grupo tratado diabético, seta caracteriza 
tecido de granulação (escala em mm). 
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Figura 8. Lesões por queimadura de terceiro grau, experimentalmente 
provocadas em ratos aos 30 dias após a indução. A: ferida no grupo controle 
não diabético, seta representa área de reepitelização; B: ferida no grupo tratado 
não diabético, seta caracterizando o tecido de granulação; C: ferida no grupo 
controle diabético, seta caracteriza região de fibrose; D: ferida no grupo tratado 
diabético, seta caracteriza fibrose.. 
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5.4. Análise da microscopia 
 
 

Aos 3 dias, o número de vasos neoformados, foi significamente maior no 

grupo tratado (p < 0,05)  em relação ao controle nos animais não diabéticos 

(Tabela 8, Figura 9). Em relação aos demais processos patológicos não houve 

resultados estatisticamente significante no grupo tratado em relação ao controle 

(p > 0,05) nos animais não diabéticos e diabéticos (Tabela 8, Figura 9). 

Aos 7 dias no grupo tratado não houve diferença estatística ao comparar 

com o controle em relação aos animais não diabéticos e diabéticos (p > 0,05) 

Tabela 9, Figura 10. 

Aos 14° dia, foram observados resultados estatisticamente significantes 

em relação a presença de fibrina na derme, no grupo tratado comparado ao 

controle (p< 0,05) nos animais não diabéticos (Tabela 10, Figura 11). Ocorreu 

maior angiogênese (p< 0,05) e proliferação de fibroblastos na derme (p< 0,05) 

no grupo tratado em relação ao controle nos animais diabéticos (Tabela 10, 

Figura 11). 

Aos 21 dias o número de fibroblasto (p < 0,05) foi maior no grupo tratado 

em relação ao controle nos animais diabéticos (Tabela 11, Figura 12). As demais 

alterações microscópicas comportaram de forma semelhante nos grupos 

tratados e não tratados, nos animais não diabéticos e diabéticos (Tabela 11, 

Figura 12). 

A análise histológica aos 30 dias não mostrou diferenças estatísticas nas 

alterações microscópicas (p> 0,05) nos animais não tratados comparado aos 

tratados tanto no grupo não diabético, quanto no grupo diabético (Tabela 12, 

Figura 13). 
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Figura 9. Fotomicroscopia após 3 dias de lesão térmica. A) Visão panorâmica da 
derme no Grupo Controle Não Diabético (H&E:200µm); B) Visão panorâmica da 
derme no Grupo Tratado Não Diabético (H&E:200µm); C) Maior aumento da Fig. A, 
derme no Grupo Controle Não Diabético, seta representa neoangiogênes 
(H&E:20µm); D) Maior aumento da Fig. B, derme no Grupo Tratado Não Diabético, 
região de asterisco representa maior neangiogênese, comparado ao controle 
(H&E:20µm); E) Visão panorâmica da derme no Grupo Controle Diabético ; F) Visão 
panorâmica da derme no Grupo Tratado Diabético; G) Maior aumento da Fig. E, 
derme profunda no Grupo Controle Diabético (H&E:20µm); H) Maior aumento da Fig. 
F, derme profunda no Grupo Tratado Diabético 
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Figura 10. Fotomicroscopia após 7 dias de lesão térmica. A) Visão panorâmica da 
derme no Grupo Controle Não Diabético; (H&E:200µm); B) Visão panorâmica da derme 
no Grupo Tratado Não Diabético (H&E:200µm); C) Maior aumento da Fig. A, derme no 
Grupo Controle Não Diabético (H&E:20µm); D) Maior aumento da Fig. B, derme no 
Grupo Tratado Não Diabético (H&E:20µm); E) Visão panorâmica da derme no Grupo 
Controle Diabético ; F) Visão panorâmica da derme no Grupo Tratado Diabético; G) 
Maior aumento da Fig. E, derme profunda no Grupo Controle Diabético (H&E:20µm); H) 
Maior aumento da Fig. F, derme profunda no Grupo Tratado Diabético 
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Figura 11. Fotomicroscopia após 14 dias de lesão térmica. A) Visão panorâmica da derme 
no Grupo Controle Não Diabético (H&E:200µm); B) Visão panorâmica da derme no Grupo 
Tratado Não Diabético (H&E:200µm); C) Maior aumento da Fig. A, derme no Grupo 
Controle Não Diabético (H&E:20µm); D) Maior aumento da Fig. B, derme no Grupo 
Tratado Não Diabético, asterisco representa região de fibrina (H&E:20µm); E) Visão 
panorâmica da derme no Grupo Controle Diabético ; F) Visão panorâmica da derme no 
Grupo Tratado Diabético; G) Maior aumento da Fig. E, derme profunda no Grupo Controle 
Diabético (H&E:20µm); H) Maior aumento da Fig. F, derme profunda no Grupo Tratado 
Diabético, seta descontínua representa fibroblastos e seta descontínua representa 
negoângiogenese (H&E:20µm). 
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Figura 12. Fotomicroscopia após 21 dias de lesão térmica. A) Visão panorâmica da 
derme no Grupo Controle Não Diabético (H&E:200µm); B) Visão panorâmica da derme 
no Grupo Tratado Não Diabético (H&E:200µm); C) Maior aumento da Fig. A, derme no 
Grupo Controle Não Diabético (H&E:20µm); D) Maior aumento da Fig. B, derme no 
Grupo Tratado Não Diabético (H&E:20µm); E) Visão panorâmica da derme no Grupo 
Controle Diabético ; F) Visão panorâmica da derme no Grupo Tratado Diabético; G) 
Maior aumento da Fig. E, derme profunda no Grupo Controle Diabético (H&E:20µm); H) 
Maior aumento da Fig. F, derme profunda no Grupo Tratado Diabético, seta representa 
fibroblastos (H&E:20µm). 
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FIGURA 13. Fotomicroscopia após 30 dias de lesão térmica. A) Visão panorâmica da 
derme no Grupo Controle Não Diabético (H&E:200µm); B) Visão panorâmica da derme no 
Grupo Tratado Não Diabético (H&E:200µm); C) Maior aumento da Fig. A, derme no Grupo 
Controle Não Diabético (H&E:20µm); D) Maior aumento da Fig. B, derme no Grupo 
Tratado Não Diabético (H&E:20µm); E) Visão panorâmica da derme no Grupo Controle 
Diabético ; F) Visão panorâmica da derme no Grupo Tratado Diabético; G) Maior aumento 
da Fig. E, derme profunda no Grupo Controle Diabético (H&E:20µm); H) Maior aumento da 
Fig. F, derme profunda no Grupo Tratado Diabético (H&E:20µm). 
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5.5. Quantificação de Colágeno   

A quantificação do colágeno por PS, mostrou-se significativamente 
(p<0,01) mais intensa no grupo tratado em relação ao controle nos animais não 
diabéticos e diabéticos, aos 14°, 21° e 30° dias após a lesão (Tabela 13, Figura 
14, 15 e 16). 
 

 

Tabela 13 Deposição  de fibras de colágeno ao longo dos dias. 

  14 DAÍ 21 DAÍ 30 DAÍ 

  mediana  mediana mediana  

GCND 10,1 10,2 10,2 

GTND 12,4 12,8 13,4 

 
           p<0,01*            p<0,01*            p<0,01* 

    GCD 10,1 10,1 10,1 

GTD 12,4 13,1 14,2 

             p<0,01*            p<0,01*            p*<0,01 
Legenda: DAI = dias após a indução da lesão; DP = desvio padrão; GCND: grupo controle não 
diabético; GTND: grupo tratado não diabético; GCD: grupo controle diabético; GTD: grupo 
tratado diabético,* p<0,01, teste estatístico ―t‖ de Student, comparação entre os grupos tratados 
e controles. 

 

 

 
Figura 14- Deposição de fibras de colágenos na derme após 14 dias de lesão térmica. A) Grupo controle 
não diabético (ESCALA, PS = 20 µm), B) Grupo tratado não diabético (ESCALA, PS = 20 µm); C) Grupo 
controle diabético (ESCALA, PS = 20 µm); D) Grupo tratado diabético, asterisco representa  colágeno  
(ESCALA, PS = 20 µm). 
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Figura 15- Deposição de fibras de colágenos na derme após 21 dias de lesão térmica. A) Grupo controle 
não diabético (ESCALA, PS = 20 µm), B) Grupo tratado não diabético (ESCALA, PS = 20 µm), asterisco 
representa colágeno; C) Grupo controle diabético (ESCALA, PS = 20 µm); D) Grupo tratado diabético, 
asterisco representa  colágeno  (ESCALA, PS = 20 µm). 
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Figura 16- Deposição de fibras de colágenos na derme após 30 dias de lesão térmica. A) Grupo controle 
não diabético (ESCALA, PS = 20 µm), B) Grupo tratado não diabético (ESCALA, PS = 20 µm), asterisco 
representa colágeno; C) Grupo controle diabético (ESCALA, PS = 20 µm); D) Grupo tratado diabético, 
asterisco representa  colágeno  (ESCALA, PS = 20 µm). 
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6. DISCUSSÃO 

 

No presente estudo, avaliou-se o efeito do tratamento com LBP na 

cicatrização de feridas por queimaduras experimentalmente provocadas em 

ratos com e sem DM. Assim, observou-se redução da área afetada nos grupos 

tratados em relação ao controle. O tratamento com laser reduziu 

significativamente a área da ferida quando comparado aos grupos controles e 

tratados com e sem DM. Não encontramos na literatura estudos que adotaram o 

mesmo protocolo de curativo oclusivo, desbridamento e tratamentos utilizados 

na presente pesquisa. 

Na presente investigação elegeu-se o método de indução do DM por 

SPTZ, pela prévia experiência do grupo de pesquisa com esse fármaco, além de 

ser um procedimento relativamente fácil. Vários modelos para indução de DM 

são descritos na literatura tais como: quelantes de zinco, Aloxano, SPTZ, viral, 

modelos animais espontâneos e transgênicos e com dieta modificada 

(Thompson, 2008). Pela variação de dose da STZ é possível produzir diferentes 

modelos do DM (Rakieten et al, 1963; Junod et al, 1967; Konrad et al, 2001; 

Thompson, 1996). 

Optou-se pelo desbridamento cirúrgico para remoção da crosta 

permitindo, assim, aplicação da luz laser de forma mais direta na ferida. Outros 

estudos também relatam melhor eficácia na aplicação do tratamento tópico, 

quando realizado o mesmo procedimento. Para avaliação do tratamento com 

óleo de copaíba, removeu-se as crostas das feridas dos animais no sétimo dia 

de pós-operatório, permitindo que o medicamento atuasse diretamente sobre as 

feridas (Oliveira et al, 2001). Outro aspecto relevante utilizado no presente 

trabalho foi o curativo oclusivo, pois com este procedimento garantiu-se a 

hidratação da ferida, minimizando a formação de crostas e traumatismos, o que 

também contribuiu com a penetração da luz laser. Poucos artigos na literatura 

relatam a utilização de coberturas em feridas induzidas experimentalmente 

(Chung et al, 2010). 

O laser AsGaAL foi escolhido, porque essa mistura de gases penetra com 

uma profundidade maior no tecido em comparação com outras modalidades de 

laser descritas na literatura como cicatrizantes (Bayat, 2009). Enquanto o laser 
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de 400nm tem profundidade de penetração máxima de 2,0mm capaz de atingir a 

derme reticular, o laser utilizado no presente trabalho opera no comprimento de 

onda na região de 600nm atingindo uma profundidade de 3,0mm 

correspondente ao tecido adiposo subcutâneo (Ceburkov & Gollnick, 2000). 

Outra vantagem é decorrente do fato do material gerador (semicondutores) estar 

na forma de um diodo, o qual facilita a sua utilização, em relação aos outros 

modelos já que não há necessidade de fibra óptica (Guirro e Guirro, 2004). 

Acredita-se que o comprimento de onda na região do vermelho e próxima ao 

infravermelho, seriam mais efetivos na proliferação de fibroblastos (Young, 1989; 

Nascimento, 2001). 

Os processos patológicos encontrados nas fases iniciais, 3º dia de lesão, 

do presente estudo são semelhantes ao de outro trabalho que utilizou chapa 

aquecida para induzir queimadura de 3º grau (Borato, 2006). Em ambos os 

estudos observaram-se bordas regulares com necrose. Além disso, em nosso 

estudo a formação de crosta ocorreu mais tardiamente nos ratos diabéticos, fato 

também observado por Agnol et al (2009) que, utilizando tratamento semelhante, 

no qual no grupo não diabéticos 50% das crostas se formaram após 48h em 

relação a 20% do grupo diabético que ocorreu após 72 horas. 

Outro aspecto relevante é que em nosso estudo ambos os grupos 

controle e tratados formaram crosta ao mesmo tempo, enquanto no estudo de 

Agnol et al (2009) esse fenômeno ocorreu mais frequentemente nos animais 

tratados com laser, ou seja, em 66% nos animais não diabéticos e em 50% dos 

diabéticos. Já os animais diabéticos tratados com LED, 20% formaram crosta 

após 48 horas. 

No 7° dia de lesão, os ratos tratados tiveram a área de contração da 

ferida maior em relação aos controles, tanto os não diabéticos quanto os 

diabéticos, o que está em concordância com outros estudos que ao utilizarem 

Laser (InGaAlP,30 Mw, de= 6 J/cm², 100 s) e LED (640 nm, 30 Mw) observaram, 

no mesmo período, que os animais tratados não diabéticos apresentaram 

redução de 50% da lesão em relação aos controles 38,5%. Ao avaliar os animais 

diabéticos, o mesmo autor encontrou redução de 30% no controle e 44% no 

grupo tratado (Agnol et al, 2009). 

Nos 14 e 21 dias, os processos patológicos visualizados na presente 

pesquisa se assemelharam a de Borato (2006), que descreveu significativa 
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redução no tamanho das feridas, bordas sem necrose, tecido de granulação em 

toda a extensão. Nesse período, obtiveram-se resultados satisfatórios na 

cicatrização de feridas nos grupos tratados em relação aos controles. Em estudo 

realizado anteriormente por nosso grupo de pesquisa, utilizando laser AlGaInP 

660nm na cicatrização de feridas por queimadura de 3° grau em ratos com 

curativo oclusivo, não foram encontradas diferenças nas contrações das feridas 

ao longo do tempo (Moraes et al, 2013). Provavelmente essa diferença não 

ocorreu, porque no presente trabalho utilizou-se o desbridamento cirúrgico para 

remoção da crosta, enquanto que no anterior realizou-se o desbridamento 

químico. 

Enquanto que no nosso estudo obteve-se redução das áreas da ferida 

utilizando o LBP de 600 nm em relação ao controle, outros estudos obtiveram 

resultados semelhantes utilizando outras modalidades de LBP.  Al Watban 

(2007) induziu DM por STPZ em ratos machos Sprague – Dawley, em seguida 

provocou ,com bisturi, uma lesão oval na pele, que foi tratada com laser em 

diversos comprimentos de ondas e diferentes doses energéticas três vezes por 

semana. As feridas foram comparadas, bem como os valores plotados num 

gráfico de inclinação. Verificou-se que as porcentagens de cicatrização da ferida 

aceleraram em 15,18,19 e 20 com 532 nm, 33,38,32 e 16 com 633 nm; 

15,14,9,7 com 810 nm e 12,16,13 e 7 com 980 nm, usando doses de 5,10,20 e 

30J/cm², respectivamente.  Alguns estudos irradiando as lesões de ratos 

diabéticos com mesmo comprimento de onda  e mesmas doses, observou que 

as porcentagens de cicatrização de feridas foram de 30 com 532 nm, 50 com 

633 nm, 20 com 810 nm e 21 com 890nm (Túner & Hode, 2010). 

Os nossos resultados são condizentes ao de Al- Watban (2009), em 

relação à redução da área das feridas nos grupos tratados comparados ao 

controle.Os autores induziram feridas de dois tipos : lesões cirúrgicas e por 

queimaduras em ratos diabéticos e não diabéticos , tratando-os com laser em 

diversos comprimentos de onda, nas doses de 5, 10, 20, 30 J/cm² e LED(510-

872 nm). Notou-se que o laser comparado ao LED foi estatisticamente 

significante na redução da área de feridas cirúrgicas e por queimaduras nos 

animais diabéticos. O grupo controle diabético apresentava uma área maior que 

o controle não diabético, de 40,3% e 45%, respectivamente, nos animais com 

lesão cirúrgica e lesão por queimaduras. Nas lesões por queimadura o laser no 
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espectro de luz visível (532nm, 633nm, 670nm) mostrou-se mais eficaz na 

aceleração do processo de cicatrização quando comparado ao laser no espectro 

de luz não visível (890nm, 810nm). 

Num estudo utilizando laser para tratar feridas bilaterais ou unilaterais, em 

queimaduras produzidas por bastão de nitrogênio de ratos, houve- quase 

diariamente- uma evolução de cicatrização favorável nos grupos bilaterais e 

unilaterais tratados em comparação a ferida de animais do grupo controle. 

Quando comparou- se, no mesmo animal, a ferida unilateral direita tratada com 

a unilateral esquerda, controle não houve redução na área de lesão (Almeida, 

2006). 

Nossos resultados vão ao encontro de outras pesquisas, que observaram, 

diariamente, uma redução nas áreas da ferida quando aplicou-se o LBP. O 

estudo afirma que houve efeito benéfico do laser na cura de queimadura em 

ratos no ambiente de penumbra em comparação ao ambiente claro, e que a 

aplicação do laser é realmente afetado pela interação de vários fatores como o 

comprimento de onda, duração do pulso, irradiancia, densidade de energia, 

frequência de emissão das ondas, tempo de tratamento e combinação entre 

esses fatores (Borato, 2006). 

Algumas das lesões, estudadas por nós, se fecharam completamente no 

30° dia, de forma semelhante às lesões por queimaduras no estudo de Almeida 

(2006). Contrariando, assim, os estudos que fizemos anteriormente Moraes et al 

(2013) e os  de Santos et al (2010),  utilizando laser de 660nm em lesões de 

queimaduras de 3º grau em ratos Wistar. Em outros estudos as feridas cutâneas 

tratadas com laser fecharam-se após 14 dias (Bourguignon-Filho, 2005; Mello et 

al, 2007) e em ratos diabéticos tratados  com laser, após 18 dias. Isso 

comparado ao grupo controle, em que esta cicatrização ocorreu após 59 dias 

(Maiya et al ,2005). Acredita-se que essa divergência da literatura com nossos 

resultados, ocorreu em decorrência dos comprimentos de ondas dos lasers 

utilizados. Além disso, os autores supracitados  realizaram aplicações diárias, 

enquanto  no presente estudo foram feitas 3 aplicações por semana. 

A análise dos aspectos histológicos mostrou resultados relevantes em 

relação a neoangiogênese, presença de fibrina , presença de fibroblastos e 

deposição de colágeno no grupo que foi irradiado comparado ao controle, com 

ou sem DM. 
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Os dados de nosso estudo apontam maior neoformação de vasos nos 3° 

e 14° dias e presença de fibroblastos aos 14° e 21° dias no grupo tratado, em 

relação ao controle nos animais diabéticos. Rocha Jr. et al (2006) obtiveram 

resultado semelhante, tanto em relação ao aumento do número de vasos  

quanto em relação à presença de fibroblastos, utilizando LBP ( d= 3,8 J/cm², P= 

15 mW e 15 s) para tratar  a ferida cirúrgica em ratos,  de forma imediata, e 48 

horas e 7 dias após a lesão. Maiya et al (2005) trataram com laser (HeNe 

632.8;4.8 J/ cm²; 5 dias/semana) feridas no dorso de ratos diabéticos e 

verificaram aumento na formação de fibroblastos e neoformação vascular. 

Assim como no presente trabalho, o tecido de granulação caracterizava-

se por um aumento na neovascularização e na síntese de fibroblastos e maior 

deposição de colágenos nos grupos tratados em relação ao controle. No estudo 

de Santos et al (2010) utilizando Laser(λ= 680, λ=990nm) para tratar feridas 

diabéticas com retalho cutâneo, observou-se maior neoformação de vasos e 

aumento no número de fibroblastos nos grupos tratados em relação ao controle. 

A presença de tecido granulação foi moderada no grupo controle e no grupo 

tratado com laser 790nm, e ocorreu de forma intensa no grupo tratado com laser 

680 nm. O tecido de granulação era rico em vasos neoformados no grupo 

controle e tratado com laser de 680 nm e apresentava-se, de forma moderada, 

no grupo tratado com Laser 790 nm. Em relação à presença de fibroblastos, era 

moderada no grupo controle e acentuada nos grupos tratados. Quanto à 

deposição de colágeno, a análise por PS revelou que: no grupo controle houve 

moderada deposição de colágenos de forma desorganizada e imatura. No grupo 

irradiado com Laser 680nm, houve acentuada deposição de matriz de colágeno 

matura. No grupo irradiado com Laser de 790 nm houve moderada deposição de 

matriz de colágeno pouco organizado.  

Os benefícios da aplicação do LBP em feridas de ratos diabéticos de 

nossos estudos, também foram constatados no estudo de Meirelles et al (2008), 

em que o grupo tratado com laser 660 nm apresentou aspectos positivos quanto 

o tecido de granulação e deposição fibroblastos e a qualidade do colágeno. No 

14° dia, o tratamento com laser 780 nm apresentava-se com tecido de 

granulação com fibroblastos bem organizados e dispostos de forma paralela à 

área da ferida.  Além disso, apresentou vasos neoformados e uma matriz de 

colágeno, o número das fibras de colágenos era de pouca a moderada e 
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apresentava-se de forma  delicada e imatura em pequenos fragmentos. No 21° 

dia a deposição de colágeno em todos os grupos era, na maioria das vezes, 

moderada. 

Resultados semelhantes ao nosso estudo foram encontrados por Garcia 

et al (2010), em que as lesões por queimaduras de 3° grau em ratos diabéticos 

foram  tratadas com  Laser AlGaAs ( potência de 0,05 W, contato, densidade de 

potência de 0,5 W/ cm², fluência de 4,5 J/ cm²/ s , 9 pontos, 81s) e PDT(azul de 

toluidina-100 μg; 1 ml),  demonstrando  maior neoformação de vasos no terceiro 

dia e deposição de colágeno nos 7° e 14° dias, quando comparado ao controle. 

No grupo tratado com LBP, após os 14 dias de tratamento, a quantidade de 

colágeno era acentuada. As fibras de colágeno eram delicadas e imaturas em 

alguns fragmentos e orientavam-se de forma paralela. No grupo tratado com 

PDT nos três dias a deposição de colágeno era intensa e se organizava 

paralelamente em relação à área da ferida. Após 14 dias a deposição de 

colágeno era intensa (Garcia et al, 2010). 

Os dados de nossos estudos corroboram com Oliveira et al (2011), que 

provocaram queimaduras em ratos com ou sem diabetes tratando com PDT( λ- 

400nm-2000nm, 10,2 ou 20,4 J/cm²) e obteve resultados estatisticamente 

significantes em relação ao número de vasos aos 14 dias  e deposição de 

colágenos aos 21 dias nos grupos irradiados com 10,2J/cm². 

Reddy (2003) verificou que o laser AsGa (904nm-7mW-1J/cm²-5 

dias/semana durante 3 semanas) em feridas no dorso de ratos diabéticos 

promoveu um aumento na deposição de colágeno em comparação com ratos 

diabéticos não tratados, com maior resistência e tensão.  

Nossas descobertas são similares aos de outros autores, no que se refere 

a maior presença de fibroblasto (AKyol et al, 2010)  e maior deposição de 

colágenos (Carvalho et al, 2010). Akyol et al (2010) realizando incisão cirúrgica 

por bisturi em ratos diabéticos no dorso direito e no lado esquerdo com Diodo e, 

em seguida,  irradiando com LBP com dose de 10J/cm², observaram resultados 

significantes. Nos grupos de Diodo, irradiado com LBP, houve maior número de 

fibroblastos aos 10 dias, se comparado ao controle. Carvalho et al, (2010) 

utilizando Laser AlGaP (λ= 660 nm,d=4 J/cm²,24s) em feridas cutâneas por 

Punch em ratos com DM, obtiveram resultados estatisticamente significantes em  

relação ao número de colágenos  nos grupos irradiados em relação ao controle, 



67 

 

ao longo dos 3,7 e 14 dias. Agnol et al ( 2009) observaram por histologia que 

houve aceleração no processo de cicatrização nos animais diabéticos que 

receberam a fototerapia quando comparado aos animais diabéticos controle. 

Aos 3,7 e 14 dias ocorreu maior número de fibroblastos e colágeno no grupo 

tratado. 

Esta diligência assemelha-se ao de Chung et al (2010), em relação à  

formação  de tecido de granulação com maior deposição de fibras de colágenos 

nos grupos tratados em relação ao controle com DM. O autor, comparando a 

utilização do LBP(660 nm, 18 mW,20s 1,6 J/cm², 7 dias) em feridas, mobilizadas 

ou imobilizadas, de ratos diabéticos com  curativo Tegaderm HP, observou um 

atraso na cicatrização de feridas mobilizadas em relação às imobilizadas, com 

maior formação de tecido de granulação no grupo mobilizado comparado ao 

imobilizado. Entretanto, no grupo de  animais diabéticos com cobertura que 

recebeu a radiação da luz laser de 1,6J/cm², houve maior formação de tecido de 

granulação e deposição de fibras colágenas aos 14 dias, comparado ao 

controle. Porém, a atual pesquisa diverge, em relação à presença de 

macrófagos e reepitelização, que foi estatisticamente significante no grupo 

tratado em relação ao controle nos estudos dos autores supramencionados.  

Este estudo não apresentou resultados favoráveis da aplicação do laser 

no que diz respeito a maiores  respostas da inflamação aguda, no número de 

macrófagos e na reepitelização. Meireles et al ( 2009) num experimento com 30 

ratos Wistar, induziu DM em um dos grupos e queimaduras em ambos os 

grupos, como o objetivo de caracterizar microscopicamente  o processo 

cicatricial, ao longo dos 3, 5, 7, 14 e 21 dias. Os resultados mostraram, nos 

animais diabéticos, alterações no início da formação do tecido de granulação (5° 

dia), aumento de células da inflamação aguda até o 7° dia e diminuição destas a 

partir do 14° dia. Assim, o diabetes exacerbou e prolongou o tempo da 

inflamação aguda no processo de reparo de queimaduras. Chung et al (2010) 

observaram maior resposta de inflamação aguda no tratamento com laser de 

feridas mobilizadas em comparação a feridas imobilizadas  de ratos com DM. 

Carvalho et al (2010) observaram maior número de macrófagos no grupo de 

animais diabéticos  irradiados com laser comparados ao grupo controle. AKyol et 

al, (2010) e Garcia et al (2010) obtiveram maior reepitelização no grupo tratado 

em relação ao controle nos 10° e 21° dias, respectivamente. 



68 

 

7- CONCLUSÕES 

 

De acordo com a metodologia utilizada e com base na análise dos 

resultados dos grupos comparados, pode-se concluir que: 

Na análise morfométrica a terapêutica com o laser nos grupos não 

diabéticos e diabéticos mostrou mais eficácia em relação aos controles em todas 

as fases da cicatrização da ferida. 

Na análise macroscópica, não houve diferença em relação as 

características patológicas em relação ao grupo tratado e controle, não diabético 

e diabético. 

Na análise microscópica observou que a terapêutica com o laser nos 

grupos não diabéticos e diabéticos estimulou a neoangiogenese, fibrina, 

aumento de fibroblastos e maior deposição de colágenos. 
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