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RESUMO 

 
Introdução: No tratamento de feridas têm sido usadas estratégias para obtenção de 

um menor tempo do reparo cicatricial (RC) e um excelente aspecto cosmético, 

dentre estas estratégias o laser de baixa potência (LBP) vem trazendo contribuições. 

Objetivos: em geral, estudar o comportamento da cicatrização de feridas 

traumáticas (FT) sob o uso do laser de baixa potência (LBP); especificamente ao 

realizar: avaliação clínica da ferida (IC); mensuração da retração cicatricial (MF) com 

o auxílio do cálculo da área e a profundidade das feridas; analisando o aspecto 

cosmético da ferida com o auxílio de registro fotográfico (RF) e estudando 

qualitativamente o infiltrado inflamatório, a proliferação fibroblástica, a 

neovascularização e o tecido de granulação dos grupos em estudo (AH). Métodos: 

estudo longitudinal descritivo, do tipo série de casos, prospectivo, randomizado e 

duplo-cego; com N=26 voluntários, portadores de FT, internados na enfermaria de 

ortopedia do Hospital Universitário da UNIVASF na cidade de Petrolina/PE; sendo 

distribuídos em dois grupos: Controle (GC) e Laser (GL). No GC foi realizado o 

tratamento clínico convencional (TCC) uma vez ao dia durante 10 dias consecutivos; 

que constituiu na limpeza da ferida com solução fisiológica, oclusão com gaze estéril 

e atadura. O GL, além do TCC foi utilizado o LBP (de diodo), com os seguintes 

parâmetros: comprimento de onda de 660 nm, modo contínuo, potência de 100 mW, 

dose de 70 J/cm2, energia de 1,9 J por ponto de aplicação; totalizando cinco sessões 

realizadas em dias alternados, durante um período de 10 dias. Foi realizada a IC, 

AH, MF e o RF no 1º e 10º dia do início do tratamento, em cada grupo. Resultados: 

Ao comparar os resultados obtidos no GC com o GL em relação a IC, MF e RF foi 

observado melhor resposta no RC no GL em todos os quesitos analisados; que 

foram confirmados histologicamente (AH) uma vez que o grupo celular encontrado 

no GL era de mononucleares enquanto que no GC a maioria era de 

polimorfonucleares, demonstrando avanço e maturidade na reconstituição tecidual 

para o GL do que em relação ao GC. Conclusão: O comportamento da cicatrização 

das feridas traumáticas tratadas com os parâmetros instituídos neste estudo revelou 

uma diferença importante nos resultados obtidos entre os protocolos de tratamento 

utilizados; demostrando que o uso do LBP associado ao tratamento convencional 

apresentou um reparo tecidual de melhor qualidade em todos os aspectos 

analisados. Sugerindo que a terapia a laser auxilia principalmente na primeira fase 

da cicatrização, levando benefícios às demais fases subsequentes do reparo 

tecidual. 

Palavras-Chaves: Ferida. Cicatrização. Terapia a Laser. 
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ABSTRACT 

 

Introduction: In the treatment of wounds strategies have been used to obtain a 

shorter scar repair (RC) and an excellent cosmetic appearance among these 

strategies the low power laser (LBP) has been bringing contributions. Objectives: In 

general, studying the behavior of the healing of traumatic wounds (FT) under the use 

of low-power laser (LBP); specifically to perform: clinical assessment of the wound 

(IC); measurement of scar retraction (MF) with the aid of the calculation of the area 

and the depth of the wounds; analyzing the cosmetic appearance of the wound with 

the aid of photographic records (RF) and qualitatively studying the inflammatory 

infiltrate, fibroblast proliferation, neovascularization and granulation tissue of the 

study groups (AH). Methods: A descriptive longitudinal study of case series, 

prospective, randomized, double-blind; with N = 26 volunteers suffering from FT 

admitted to the orthopedic ward of the University Hospital of UNIVASF in the city of 

Petrolina / PE; being divided into two groups: Control (GC) and Laser (GL). In 

conventional medical treatment GC (TCC) once a day was conducted for 10 

consecutive days; which consisted in cleaning the wound with saline, occlusion with 

sterile gauze and bandage. The GL addition TCC LBP was used (diode) with the 

following parameters: wavelength 660 nm, continuous mode, power of 100 mW dose 

of 70 J / cm 2 energy of 1.9 J per point of application; total of five sessions on 

alternate days over a period of 10 days. IC was performed, AH, MF and RF on the 

1st and 10th day of the start of treatment in each group. Results: When comparing 

the results obtained with the GC GL in relation to IC, MF and RF better response was 

observed in the RC GL in all analyzed questions; which were confirmed histologically 

(AH) since the cell group was found in GL mononuclear whereas in GC most were 

polymorphonuclear, demonstrating progress and maturity in tissue reconstruction for 

the GL than in the CG. Conclusion: The behavior of the healing of traumatic wounds 

treated with the parameters established in this study revealed a significant difference 

in results between the treatment protocols used; demonstrating that the use of LBP 

associated with conventional treatment presented a tissue repair best quality in all 

aspects analyzed. Suggesting that laser therapy helps especially in the first phase of 

healing, bringing benefits to all other subsequent stages of tissue repair.  

Key Words: Wound. Healing. Laser Therapy. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Do ponto de vista semântico, a palavra ‘Trauma’ vem do grego, cujo significado 

é ‘Ferida’. Ferida esta que pode ser originária de uma lesão física causada por 

ações externas ou pelo contato com substâncias químicas; sendo uma de suas 

possíveis consequências o comprometimento do membro ou região acometida, que 

pode refletir em dano emocional ou psicológico. Independente do seu conceito, o 

trauma é um agravo que representa um problema de saúde pública de grande 

magnitude e transcendência no Brasil; sendo a principal causa de morbimortalidade 

da população ativa, principalmente entre os adultos jovens, acarretando em grandes 

repercussões nas estruturas sociais, políticas e econômicas, caracterizadas nos 

âmbitos profissional e financeiro, seja público ou privado (CARVALHO et al., 2010).  

 Na grande maioria dos traumas violentos a vítima pode apresentar inúmeras 

lesões e em diferentes sistemas, sendo chamados de politraumatizados. Nestes 

casos podem ser acometidos por feridas graves, denominadas traumáticas, que 

demandam de um tratamento prolongado, deixando-os restritos do seu ambiente de 

trabalho e familiar por um longo período de tempo (EDILICH et al., 2010). Essas 

feridas são causadas por trauma de gravidade elevada, com extensa perda cutânea 

e comprometimento da viabilidade tecidual; como pôde se observar nos casos de 

acidentes motociclísticos, atropelamentos, entre outros, podendo ser exemplificadas 

pelas amputações de membros e dedos, lacerações, esmagamentos graves e 

traumas de outras etiologias (SCHLATTERER e HIRSHORN, 2008; LEE e  

HANSEN, 2009; MILCHESKI  et al., 2013). 

 Parara o reparo tecidual dessas feridas traumáticas, há fatores endógenos e 

exógenos que podem retardar ou dificultar o mecanismo de reparo tecidual, 

destacando-se entre eles a presença de infecção no local da ferida, o 

comprometimento da irrigação sanguínea, presença de doenças sistêmicas 

associadas tais como: a diabetes, disfunção renal e distúrbios circulatórios 

(SARDARI et al., 2001; NORTON et al., 2002; BAUM e ARPEY, 2005; AL-WATBAN, 

2009; OZTURK et al., 2009; MACEDO e OLIVEIRA, 2010). 

 O reparo tecidual ou a cicatrização é um processo que restaura a área 

lesionada por um tecido de substituição, promovendo o reestabelecimento da 

homeostasia tecidual. Independente da etiologia da ferida, a cicatrização segue um 

curso previsível, podendo ser descrita didaticamente em três fases: inflamatória, 
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fibroblástica e de remodelamento (PANOBIANCO et al., 2012; SCHLATTERER e 

HIRSHORN, 2008). Fases essas que são funcionais e histologicamente distintas e 

que requerem uma interação elaborada entre os variados tipos celulares, 

objetivando uma série de eventos regulatórios e sobrepostos (BAUM e ARPEY, 

2005; GURTNER et al., 2008; TORISEVA e KAHARI, 2009). 

Para uma melhor condução destas fases há a necessidade da busca de 

recursos que possam reduzir ou solucionar os possíveis problemas, garantindo que 

o processo de cicatrização seja completo (SARDARI et al., 2001; BAUM e ARPEY, 

2005; AL-WATBAN, 2009; MACEDO e OLIVEIRA, 2010). Alguns estudos têm 

buscado métodos terapêuticos que possam otimizar o processo cicatricial e, além do 

tratamento tradicional com o uso de curativos oclusivos, a terapia a laser com o uso 

do Laser de Baixa Potência (LBP)  vem ganhando destaque nas últimas décadas, 

por apresentar características bioestimuladoras promovendo interação com os 

tecidos irradiados (BATISTA et al., 2012; HAWKINS et al., 2005).  

 O LBP é utilizado em muitos estudos experimentais realizados com modelos 

animais, onde o objetivo primário é a melhora da cicatrização. Freitas et al., (2013), 

ressaltam que neste processo ocorre o aumento da presença de fibroblastos, da 

neoangiogênese e da espessura epitelial, além de outros benefícios substanciais 

como a redução dos quadros inflamatório e álgico (OLIVEIRA e SOUZA, 2011; 

PROCKT et al., 2008; DA SILVA, 2014). Nesse tipo de tratamento se faz importante 

a atuação de uma equipe interdisciplinar, envolvendo diferentes profissionais 

(médicos, enfermeiros, psicólogos, assistente social e o fisioterapeuta) em diferentes 

vertentes e com um único objetivo que no caso é a melhora do paciente e o retorno 

rápido às suas atividades. 

 Apesar de existirem inúmeros trabalhos referenciando o uso do LBP em 

feridas, estes em sua grande maioria são realizados em modelos animais; fato este 

que torna a literatura escassa em relação aos seres humanos. Logo, gerando a 

necessidade em solucionar as lacunas que existam ou que requeiram elucidação em 

relação ao comportamento da cicatrização de feridas traumáticas sob o uso do LBP 

em seres humanos. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Ferida  

 

 Da Silva (2014) conceitua genericamente a ferida como a ruptura da 

integridade de um tecido ou órgão, seja por danos físicos, químicos ou biológicos, 

podendo atingir desde a epiderme, até estruturas mais profundas; sendo 

classificadas do seguinte modo: quanto à causa (intencional ou cirúrgica e a não 

intencional ou traumática); a evolução (aguda ou crônica); a presença de infecção 

(ferida limpa não contaminada, ferida limpa contaminada, ferida contaminada e 

ferida suja ou infectada) e quanto à profundidade (estágio I, II, III e IV). 

 As feridas de causa intencional ou cirúrgicas são definidas como as que 

podem ser realizadas pelo profissional de saúde, durante um procedimento 

operatório cirúrgico ou ambulatorial; já às não intencionais ou traumáticas, 

geralmente são acidentais. Quando são classificadas quanto à evolução, temos as 

feridas agudas, que são de fácil resolução por apresentarem ruptura da 

vascularização e desencadeamento imediato de hemostasia que acometem 

indivíduos supostamente saudáveis sistemicamente; e as crônicas são as de difícil 

resolução onde o processo de cicatrização se estende por períodos prolongados 

podendo ocorrer desvio do processo cicatricial fisiológico (SILVA, 2013).  

 Na presença de infecção, a classificação das feridas pode ser: 1) limpa - 

quando está asséptica com ausência de microrganismos; 2) limpa contaminada - 

lesões com tempo inferior a 6h entre o trauma e o atendimento inicial, sem 

contaminação significativa; 3) contaminadas: feridas cujo tempo de atendimento  

seja superior a 6h após o trauma, sem sinal de infecção e a 4) infectada - presença 

de agente infeccioso local e com evidência de intensa reação inflamatória e 

destruição de tecidos, podendo conter exsudato purulento em pouca ou grande 

quantidade (SOUZA, 1989; LIMA et al., 2012). 

 Em relação à profundidade, têm-se as seguintes definições para cada 

estágio: I - a pele apresenta-se íntegra, com sinais de hiperemia, descoloração ou 

enrijecimento; II - a epiderme e a derme estão rompidas, podendo envolver tecido 

subcutâneo, e com hiperemia, flictenas e cratera rasa, podendo apresentar eritema, 

edema e às vezes exsudação;  
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III - perda total do tecido cutâneo, necrose do tecido subcutâneo até a fáscia 

muscular; exigindo mais tempo para a cicatrização; IV - grande destruição tecidual, 

com necrose, atingindo músculos, tendões e ossos; sendo que esse padrão exige 

reparação cirúrgica com enxertia (SHAKORI, 2010 E SILVA, 2013). 

A cicatrização dessas feridas pode ser por: 1) primeira intenção – quando seu 

fechamento se dá cirurgicamente com requisitos de assepsia, com mínima 

destruição tecidual, ocorrendo aproximação das bordas da lesão por intermédio da 

sutura; 2) segunda intenção - há perda de tecidos, impossibilitando a união das 

bordas da pele; nesse caso a cicatrização é mais demorada do que nas de primeira 

intenção; 3) terceira intenção - são aquelas em que há a necessidade de correção 

cirúrgica após a formação do tecido de granulação, ou para controle de infecção, a 

fim de apresentarem melhores resultados funcionais e cosméticos (PANOBIANCO et 

al., 2012, DA SILVA et al., 2014). 

 Neste estudo o foco foram as feridas traumáticas, contaminadas, que possam 

estar nos estágios III ou IV e que necessitaram de processo cicatricial de segunda 

ou terceira intenção. 

 

2.2 Cicatrização 

 

 Devido à alta frequência com que ocorrem, as feridas são de grande 

importância clínica, principalmente devido ao índice representativo de proliferação 

bacteriana e do alto custo dos tratamentos necessários para o sucesso da 

cicatrização (SOUZA, 1989) mantendo um bom aspecto cosmético final. Na 

presença de injúria, o tecido subcutâneo é ameaçado por patógenos e a 

higienização se faz necessária no manejo dessas feridas (LIMA et al., 2012). 

 As feridas simples evoluem espontaneamente havendo aproximação das 

suas bordas, até a sua resolução. Já aquelas que apresentam uma perda 

considerável de tecido e têm seu processo de evolução natural alterado, necessitam 

de intervenções especiais para a sua resolução, são chamadas de feridas 

complexas (SMANIOTTO et al., 2012; LEE e  HANSEN, 2009 ). Após uma lesão há 

o estabelecimento de eventos bioquímicos com o objetivo de reparar o dano e 

promover a cicatrização, sendo este um processo complexo que envolve interação 

entre células estromais e as circulatórias (PAGANELLA et al., 2009). 
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 Sendo elas divididas didaticamente em três, interdependentes e sobrepostas, 

dinamicamente no tempo, sendo elas: fase inflamatória, fase proliferativa e fase de 

remodelamento ou maturação (BRANSKI et al., 2005; SHIMIZU, 2005; MENDONÇA 

et al., 2009; BALBINO et al., 2005). Essas fases que são funcionais e 

histologicamente distintas requerem uma interação elaborada entre os variados tipos 

celulares, objetivando uma série de eventos regulatórios e sobrepostos (BAUM e 

ARPEY, 2005; GURTNER et al., 2008; TORISEVA e KAHARI, 2009). 

 

2.2.1 Fases da Cicatrização 

 

 A fase inflamatória, caracterizada pelos sinais típicos do processo 

inflamatório, como dor, calor, rubor e edema, é iniciada com a busca da hemostasia, 

imediatamente após a lesão e com duração de três a seis dias, ocorrendo sempre 

independente do mecanismo que desencadeou a lesão. Essa hemostasia é 

resultante da ativação do sistema de coagulação de fibrina, migração de leucócitos 

fagocitários e agregação plaquetária que resultam na formação da matriz 

hemostática, objetivando cessar a hemorragia e secretar os mediadores existentes 

na cicatrização (SIMPSON e ROSS, 1972; DIPIETRO, 1995; ISAAC et al, 2010). 

 Em seguida, a fase de proliferação é iniciada, sendo assim chamada porque a 

atividade predominante nesse período é a mitose celular e se estende 

aproximadamente, por duas semanas. Nessa fase há a formação do tecido granular 

através da angiogênese estimulada por macrófagos e a presença de fibroblastos. A 

derme começa a ganhar volume para iniciar a formação desse tecido de granulação 

(DELAVARY et al., 2001). Os macrófagos são ativados, os fatores de crescimento 

são elaborados e a ativação do número de fibroblastos é iniciada para a produção 

de colágeno local; nesse momento a matriz extracelular começa a ser substituída 

por um tecido conjuntivo mais elástico e mais forte (BALBINO et al., 2005; RAITZ, 

2008; RUH et al., 2013). 

 E a terceira e última, a fase de remodelamento ou reparadora é iniciada por 

volta da terceira semana e perdura até vários meses; todos os processos ativados 

após a lesão diminuem e cessam, promovendo a apoptose da maioria das células 

endoteliais, miofribroblastos e macrófagos (GURTNER et al., 2008; GUI et al., 2013). 
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Nessa fase há a involução do tecido de granulação e regeneração dérmica, 

formando a cicatriz (RODERO e KHOSROTEHRANI, 2010). Esse processo de 

remodelamento representa um equilíbrio entre as taxas de síntese, degradação e 

remodelamento do colágeno; as estruturas resultantes desse processo tornam-se 

mais organizada à medida que sofrem maturação e o volume da cicatriz diminui 

gradualmente (MONACO e LAWRENCE, 2003). 

 

2.3 Tipos de Tratamentos para as Feridas Traumáticas 

 

 Diversos fatores locais e sistêmicos podem atrasar ou impedir o processo 

cicatricial, como: suporte nutricional inadequado, déficit na oxigenação tecidual, 

infecção, necrose, ambiente seco, tamanho da ferida, idade do paciente e 

imunossupressão. Qualquer alteração no processo de reparo leva à cicatrização 

patológica, que pode ser agrupada de forma geral em: formação deficiente de tecido 

cicatricial, formação excessiva (cicatriz hipertrófica e queloide) e a formação de 

contraturas (REIS,  et al., 2013; PINTO et al., 2013). 

 Na tentativa de corrigir esses atrasos e desequilíbrios causados ao reparo 

cicatricial existem várias modalidades de tratamentos oferecidos, tais como: os 

convencionais e os inovadores. O tratamento clínico convencional que consiste na 

limpeza da ferida e aplicação de material para sua a proteção - o curativo oclusivo –

vem sendo usado por longo período de tempo, podendo ser em algumas ocasiões, o 

próprio tratamento definitivo ou apenas uma etapa intermediária para o uso de 

outras intervenções. Em relação aos inovadores são citados os utilizados pelo 

fisioterapeuta, estudos têm demonstrado o papel dos recursos físicos disponíveis, 

podem ser citados o ultrassom, a microcorrente, o LED (light emiting diode) e a 

terapia a laser (SILVA et al, 2007; MELO et al, 2011; MAIYA et al, 2005).  

A fototerapia com uso do laser (Light Amplification by Stimulated Emission of 

Radiation - Amplificação da Luz por Emissão Estimulada de Radiação) se refere ao 

uso sistema de onda eletromagnética não ionizante, que permite a obtenção de feixe 

de luz altamente concentrado, sendo esta bem tolerada pelos tecidos (SANDOVAL 

et al., 2003; PINHEIRO et al., 2010). 
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 Historicamente, em 1917, Albert Einstein traçou princípios de geração e 

desenvolvimento do laser. E desde então, muito lentamente, novos progressos 

puderam ser vistos para a instauração da terapia a laser, sendo que em 1960, 

Theodore H. Maiman construiu o primeiro emissor de laser com disparo de luz de 

rubi, no Hunhes Laboratories nos EUA; em 1970 foi introduzido o laser de argônio e 

o laser de dióxido de carbono, nos procedimentos cirúrgicos, juntamente com a 

possibilidade de se ter coagulação e o corte. Na década de 80, Anderson e Parrish 

apresentaram a fotodermólise com uma teoria sobre como causar lesão histológica 

seletiva, promovendo tratamento de baixo risco para lesões microvasculares, 

tatuagens, foto depilação e lesões benignas (BRUGNERA JÚNIOR, 2001; CATÃO, 

2004). 

 Em seguida, foram conhecidas as propriedades terapêuticas do laser 

atérmico, emitindo baixa potência, sendo referido como laser terapêutico, 

apresentando propriedades analgésicas, anti-inflamatórias e de bioestimulação 

(WHINFIELD e AITKENHEAD, 2009; SILVA et al., 2007). Desde então até os dias 

atuais, o laser tem sido utilizado em outras modalidades de tratamento e por uma 

grande escala de profissionais como os fisioterapeutas, dentistas, médicos e 

médicos veterinários (ANDRADE et al, 2010). 

 A emissão de luz gerada pelo laser depende de três elementos essenciais 

que são responsáveis por excitar elétrons de menores órbitas, voltando ao seu 

estado de repouso e liberando novas ondas de luz, denominadas fótons, que 

incidirão sobre outros átomos em repouso, formando uma reação em cadeia 

(RENISCH,1996). Esses elementos essenciais e presentes em todos os 

equipamentos de laser são: o meio laser, podendo ser de dióxido de carbono, de 

argônio, de hélio-neônio, de rubi e de diodos, como o arseneto de gálio alumínio 

(AsGaAl) e outros; a fonte de excitação que causará excitação dos átomos 

presentes no meio de irradiação laser, gerando emissão espontânea de um fóton 

quando retorna ao repouso; e dois espelhos que promovem a reflexão da luz emitida 

de volta aos átomos do laser (CAVALCANTI et al., 2011). A terapia a laser de baixa 

potência implica no uso da luz com potência na faixa de 1 mW - 500 mW, onde a luz 

é de largura espectral estreita, indo do espectro vermelho ao infravermelho com 

comprimentos de onda no intervalo entre 600 nm - 100 nm, com densidade de 

potência entre 1 mW a 5 W/cm2 (HUANG et al., 2009). 
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 Algumas características são particulares da luz laser, como a coerência, 

colimação e monocromaticidade que resultam do processo de emissão estimulada 

da radiação (PEPLOW et al., 2011). Propriedades estas que são responsáveis por 

fornecer grande quantidade de energia, concentrada em pequenos pontos e com 

alta precisão, além de diferenciar a luz laser de outras fontes de luz (BORGO, 2010). 

A coerência relaciona-se com os mecanismos de emissão estimulada, permitindo 

que o feixe de luz se propague sempre na mesma direção no tempo e no espaço, 

com a mesma frequência (CORAZZA, 2005). A colimação associa-se à 

unidirecionalidade da luz, que se propaga de forma paralela entre si e com 

divergência mínima, devido à alta densidade de energia concentrada em pequenos 

pontos, evitando que o feixe perca intensidade conforme se propaga no espaço 

(PINHEIRO et al., 2010). Já a monocromaticidade se deve ao fato da luz laser emitir 

radiações em um único comprimento de onda, promovendo diferentes tipos de 

interação para o tecido alvo (PINHEIRO et al., 2010; BORGO, 2010). 

 O uso do laser de baixa potência pode promover efeitos bioquímicos, 

bioelétricos e bioenergéticos, atuando no aumento do metabolismo, na proliferação e 

maturação celular, na quantidade de tecido de granulação e na redução de 

mediadores inflamatórios, induzindo e reparo tecidual. A absorção molecular da luz 

permite um aumento do metabolismo celular, caracterizado pela estimulação de 

fotorreceptores na cadeia respiratória mitocondrial, alterações nos níveis de ATP 

celular, liberação de fatores de crescimento e síntese de colágeno. Essas 

integrações dos efeitos promovidos pela luz geram a fotobiomodulação tecidual que 

acarreta no aumento da atividade metabólica e no início do processo de 

bioestimulação (PINHEIRO et al., 2010). Desse modo, poderão se beneficiar com 

essa fototerapia, os tecidos imunodeficientes que apresentam potencial de 

membrana reduzido, melhorando o metabolismo celular na cicatrização das feridas 

(MEDRADO et al., 2008; PINHEIRO et al., 2010). 
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 A terapia a laser visa diferentes ações terapêuticas sobre os diferentes 

tecidos biológicos, através de avanços utilizados para potencializar o metabolismo 

energético da mitocôndria e fotoativar mecanismos celulares (SOMMER et al, 2001; 

STOLIK et al, 2011), promovendo a normalização das condições da região a ser 

tratada, através da aceleração da microcirculação que resulta em alterações da 

pressão hidrostática capilar, reabsorção do edema, indução da analgesia, como 

também a reparação tecidual nas suas diferentes fases, reduzindo o processo 

inflamatório, promovendo o aumento do número de vasos neoformados, melhorando 

a disposição de fibras colágenas e a consequente qualidade do tecido cicatricial 

(SILVA et al., 2007; MELO et al., 2011). 

 Apesar de existirem inúmeros trabalhos referenciando o uso do LBP em 

feridas, estes em sua grande maioria são realizados em modelos animais; fato este 

que torna a literatura escassa em relação aos seres humanos. Logo, gerando a 

necessidade em solucionar as lacunas que existam ou que requeiram elucidação em 

relação ao comportamento da cicatrização de feridas traumáticas sob o uso do LBP 

em seres humanos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 
 



42 
 

 
 

3. OBJETIVOS 

3.1 Geral 

Estudar o comportamento da cicatrização de feridas traumáticas sob o uso do 

laser de baixa potência.  

3.2 Específicos 

- Avaliar clinicamente a ferida; 

- Mensurar a retração cicatricial com o auxílio do cálculo da área e a 

profundidade das feridas; 

- Analisar o aspecto cosmético da ferida com o auxílio de registro fotográfico; 

- Estudar qualitativamente o infiltrado inflamatório, a proliferação fibroblástica, 

a neovascularização e o tecido de granulação dos grupos em estudo. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1. Considerações Éticas da Pesquisa 

 

O presente estudo foi APROVADO pela Comissão de Ética e Pesquisas - 

CEP do Comitê de Ética e Deontologia em Estudos e Pesquisas – CEDEP da 

Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF), sob o protocolo nº 

0008/260613 CEP/CEDEP/UNIVASF (ANEXO A). E respeitou os princípios éticos 

presentes na Resolução nº 466 de 12 de dezembro de 2012, do Conselho Nacional 

de Saúde/ Ministério da Saúde, que regulamenta a pesquisa envolvendo seres 

humanos (Brasil, 2013).  

 Todos os voluntários da pesquisa foram esclarecidos sobre o propósito do 

projeto, caráter metodológico e foram convidados a participar espontaneamente do 

estudo; após o aceite eles leram e assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido - TCLE (APÊNDICE A). Os pesquisadores em questão assumiram a 

responsabilidade frente à privacidade e à confidencialidade dos relatos 

apresentados, preservando integralmente o anonimato dos sujeitos da pesquisa. 

 

4.2 Delineamento Experimental 

4.2.1 Caracterização da Amostra 

 

A amostra foi composta por 26 voluntários que apresentaram, em pelo menos 

um dos membros inferiores, ferida traumática de espessura total (contaminada, 

pertencente a um dos estágios III ou IV, que necessitaram de processo cicatricial de 

segunda ou terceira intenção), todos do sexo masculino e com idade entre 20 - 40 

anos; pertencentes ao grupo de  internados da Enfermaria de Ortopedia e 

Traumatologia do Hospital Universitário Doutor Washington Antônio de Barros da 

Universidade Federal do Vale do São Francisco, durante o período de agosto de 

2013 a janeiro de 2014. Sendo esses pacientes submetidos ao tratamento 

medicamentoso sob prescrição médica, a seguir: cetoprofeno 100mg iv 6/6h 

(antiinflamatório), cefalotina 1g 6/6h (antibiótico), e dipirona 1g iv 6/6h (analgésico). 
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4.2.1.1 Critérios de Inclusão 

 

Possuir ferida traumática de espessura total em membro inferior, ocasionadas 

num período máximo de até 48 horas, que aceitassem participar da pesquisa, 

assinando o termo de consentimento livre esclarecido (TCLE). 

 

4.2.1.2 Critérios de Exclusão 

 

 Voluntários portadores de feridas traumáticas de espessura total com doenças 

sistêmicas associadas, tais como: cardiopatias, diabetes mellitus, nefropatias, 

hipertensão, como também possuir a cor de pele negra (por causa da baixa 

interação da luz laser com a alta quantidade de melanina), ser do sexo feminino 

(devido ao fator hormonal) e/ou ter feridas infectadas e/ou que não sejam em 

membro inferior, que não aceitem assinar o TCLE, bem como não permanecessem 

sob cuidados da enfermaria de Ortopedia e Traumatologia do Hospital Universitário 

e/ ou recebessem alta hospitalar durante a realização do experimento. 

  

4.2.2 Distribuição da Amostra 

 

 Após darem entrada na emergência do Hospital Universitário Doutor 

Washington  Antônio de Barros da Universidade Federal do Vale do São Francisco 

de Petrolina/PE, os pacientes foram pronto atendidos e encaminhados à enfermaria 

de traumato-ortopedia; na enfermaria foram convidados a participar espontanea-

mente do estudo, ao aceitarem assinavam o TCLE. Imediatamente após o aceite 

eles foram randomizados em dois grupos (pelo método de sorteio com o uso de 

envelope com papéis correspondentes à cada grupo): o controle (GC) e o laser (GL) 

antes mesmo de o curativo ser aberto e a ferida ser visualizada, impedindo o conhe-

cimento da gravidade e extensão da lesão antes da randomização. É possível visua-

lizar a distribuição da amostra no organograma apresentado na Figura 1. 

 

 

 

 
 



46 
 

46 
 

 

Figura 1. Organograma de Distribuição da Amostra e Delineamento Experimental.  

* A análise macroscópica foi compreendida pela inspeção clínica, mensuração da ferida e 

registro fotográfico. 
 

 

4.2.3 Grupo Controle (GC) 

 

 No GC os pacientes foram submetidos somente ao tratamento convencional 

da ferida que foi: higienização realizada com jatos de soro fisiológico em toda sua 

extensão, secagem com o auxílio de gaze estéril e em seguida a ferida foi coberta 

com plástico filme estéril de PVC, permitindo a análise da ferida sem contaminação. 

Ao término dos procedimentos, a ferida foi coberta com óleo de girassol do tipo 

Dersani®, para manter sua lubrificação e evitar a aderência do curativo oclusivo que 

foi refeito; protocolo do tratamento convencional foi repetido por um período de dez 

dias consecutivos, no entanto, os procedimentos experimentais ocorreram apenas 

em dois momentos específicos descritos a seguir. Ainda neste grupo, todos os 

pacientes foram submetidos a dois procedimentos experimentais denominados de 

‘avaliação da ferida’ e a ‘biópsia’. 
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 A avaliação da ferida foi composta pelas seguintes etapas: inspeção clínica, 

mensuração e registro fotográfico; já ao término dessa avaliação é que foi realizada 

biópsia da ferida para a análise histológica. Faz-se necessário salientar que todos 

esses procedimentos (avaliação da ferida e biópsia) ocorreram somente em dois 

momentos distintos: no primeiro dia do início do protocolo e no décimo dia de 

manuseio da lesão. Alguns passos importantes do tratamento convencional podem 

ser observados na Figura 2. 

 

Figura 2. Realização dos passos do tratamento convencional instituído no GC: (A) ferida 
com curativo oclusivo sendo retirado durante a execução da inspeção clínica, (B) Ferida 
higienizada pronta para ser envolta pelo plástico estéril de PVC e (C) ferida com o curativo 
oclusivo refeito. 

  Fonte: Imagem produzida pela Autora. 
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4.2.4 Grupo Laser (GL) 

 

 No GL todos os pacientes foram submetidos ao tratamento convencional da 

ferida e a cinco sessões de laser, com intervalo de 48 horas entre cada sessão, 

totalizando dez dias. O tratamento convencional foi constituído pela higienização da 

ferida feita através de jatos de soro fisiológico, seguidos do auxílio de gaze estéril 

para secar a ferida e em seguida a ferida foi coberta com plástico filme estéril de 

PVC permitindo a análise da ferida sem contaminação. Ao término dos 

procedimentos a ferida foi banhada com óleo de girassol do tipo Dersani®, para 

manter sua lubrificação e evitar a aderência do curativo oclusivo refeito; protocolo do 

tratamento convencional foi repetido por um período de dez dias consecutivos, no 

entanto os procedimentos experimentais ocorreram apenas em dois momentos 

específicos descritos a seguir. Todos os pacientes foram submetidos a dois 

procedimentos denominados de ‘avaliação da ferida’ e ‘biópsia’. A avaliação da 

ferida foi composta pelas seguintes etapas: inspeção clínica, mensuração e registro 

fotográfico; já ao término dessa avaliação é que foi realizada biópsia da ferida para a 

análise histológica. Todos esses procedimentos (avaliação da ferida e biópsia) 

ocorreram somente em dois momentos distintos: no primeiro dia do início do 

protocolo e no décimo dia de manuseio da lesão. Já as sessões de terapia a laser 

ocorreram em dias alternados e para tanto foi utilizado o equipamento de laser de 

diodo (Photon Laser III da marca DMC® São Carlos, SP), com os seguintes 

parâmetros: laser visível (AlGaInP), emitindo comprimento de onda de 660 nm, 

modo contínuo, potência de 100 mW, dose de 70 J/cm2, energia de 1,9 J por ponto 

de aplicação (Figura 3), com um tempo de irradiação de 19 s por ponto, aplicado 

através de técnica pontual, onde a caneta aplicadora foi posicionada com angulação 

de 90° em relação à ferida (Figura 4). As sessões foram iniciadas imediatamente 

após a primeira biópsia e as demais, num intervalo de 48 horas, totalizando um 

número de cinco sessões, durante um período de dez dias. 

 

 

 

 



49 
 

49 
 

 

Figura 3. Equipamento de laser utilizado na pesquisa, o Photon Lase III - marca DMC (A); 
Apresentação dos parâmetros utilizados durante uma  sessão de terapia a laser (B); e 
"Caneta" aplicadora do laser (C).  

Fonte: Imagem produzida pela Autora. 
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Figura 4. Pesquisador realizando a terapia a laser em voluntário do GL (A); (B) e (C)         
apresentam o posicionamento perpendicular da caneta em relação à ferida, recoberta com 
plástico filme estéril de PVC, durante aplicação pontual.  

Fonte:  Imagem produzida pela Autora. 

 

4.3 Análise Macroscópica da Ferida Traumática 

 

  Todos os voluntários foram submetidos a três procedimentos denominados 

de avaliação da ferida, que constaram de 1) inspeção clínica da ferida; 2) 

mensuração de seu maior comprimento longitudinal, maior comprimento transverso 

e profundidade e 3) registro fotográfico; todos estes procedimentos ocorreram em 

dois momentos distintos: no primeiro dia do início do protocolo e no décimo dia de 

manuseio da lesão.  
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4.3.1 Inspeção Clínica da Ferida 

 

  A inspeção clínica da ferida constou da observação “duplo cego”, por parte 

de dois examinadores distintos, que promoviam anotações em formulário específico 

(APÊNDICE B) em relação às seguintes características: exsudato, coloração, 

edema, aspecto cosmético, odor e drenagem. Essa avaliação "duplo cego” foi 

realizada pelos examinadores em momentos separados, porém no mesmo dia 

seguindo o protocolo de cada grupo. Torna-se importante ressaltar que nenhum dos 

avaliadores tinha conhecimento em relação ao grupo que o voluntário pertencia e 

muito menos tinham acesso à avaliação um do outro. Ao término da inspeção os 

formulários preenchidos foram entregues a pesquisadora principal, para que não 

fossem observados novamente pelos examinadores. 

 Depois, todos os dados anotados no formulário foram transcritos para uma 

tabela do Excel onde foi calculada a porcentagem da característica observada em 

cada paciente e posterior registro descritivo. 

 

4.3.2 Mensuração da Ferida 

 

A mensuração foi realizada por um único examinador e ocorreu sobre 

cobertura da ferida com papel filme transparente, protegendo o local a ser 

manuseado. Para tanto, foi utilizado um paquímetro digital (BEHEREGARAY et al., 

2010) da marca Digimess com acurácia igual a 0,01 mm (Figura 5); que permitia o 

registro do maior comprimento transverso (Figura 6), maior comprimento longitudinal 

(Figura 7), e a profundidade da lesão (Figura 8). 

As medidas foram anotadas na unidade milímetros (mm) e em um formulário 

específico (APÊNDICE D); as medidas dos maiores comprimentos longitudinal e 

transverso de cada ferida foram multiplicadas e transformadas na área da ferida, 

sendo expressas em mm2 . Em seguida, todos os dados anotados no formulário 

foram transcritos para uma tabela do Excel onde foi calculado a média e o desvio 

padrão para cada paciente e posterior análise estatística e registro descritivo.  
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Figura 5. Paquímetro digital de 150 mm, com acurácia igual a 0,01 mm da marca    
Digimess, utilizado durante a inspeção clínica para mensurar os comprimentos (longitudinal 
e transverso) e  profundidade da ferida traumática.  

Fonte: Imagem produzida pela Autora. 

 
 

Figura 6. Realização da mensuração do maior comprimento transverso da ferida       
traumática na face medial do membro inferior esquerdo.  

Fonte: Imagem produzida pela Autora. 
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Figura 7. Realização da mensuração do maior comprimento longitudinal da ferida 
traumática na face lateral do membro inferior esquerdo.  

Fonte: Imagem produzida pela Autora. 

Figura 8. Mensuração da profundidade da ferida traumática na face lateral do membro  
inferior esquerdo, com o auxílio da haste do paquímetro digital.  

 
 Fonte: Imagem produzida pela Autora. 
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4.3.3 Registro Fotográfico   

 

 O registro fotográfico ocorreu em dois momentos distintos assim como os 

demais procedimentos citados anteriormente: no primeiro dia do início do protocolo e 

no décimo dia de manuseio da lesão. Esse registro fez uso de uma câmera digital 

profissional da marca Nikon, modelo D300s com sensor CMOS (Semicondutor Óxido 

Metálico Complementar) de 12.3 megapixels e todas as fotografias foram 

padronizadas com a mesma luminosidade e uma altura de 15 cm da câmera em 

relação à ferida presente no membro inferior de cada voluntário. Ao término do 

registro fotográfico as imagens foram arquivadas em pastas separadas por paciente, 

em computador no formato .jpg (joint photography experts group), para posterior 

análise qualitativa, descritiva e uso da ilustração na dissertação. 

 

4.4 Análise Histológica Qualitativa Descritiva 

 

A coleta do material biológico foi realizada por um médico cirurgião, 

colaborador da pesquisa que antes realiou anestesia local com lidocaína à 1%  e em 

seguida, com a utilização do instrumento cirúrgico estéril, punch (BEHEREGARAY et 

al., 2010),  de 8 mm de diâmetro (Figura 9), realizou a biópsia na borda da ferida 

traumática (Figura 10). Após a coleta, o fragmento foi removido do punch e 

acondicionado em frasco de plástico com tampa que continham paraformaldeído 

tamponado a 10% e encaminhado à clínica Histotec na cidade de Petrolina, para a 

confecção das lâminas e coloração específica; possibilitando a análise histológica 

por microscopia convencional (de luz e microscopia ótica).  

 

Figura 9. Punch de aço inoxidável da marca keyes, com 8 mm de diâmetro utilizado durante 
as biópsias de pele. 

Fonte: Imagem produzida pela Autora. 
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Figura 10. Realização da biópsia da ferida traumática com o auxílio do punch de 8 mm de 

diâmetro, após anestesia local.  

 
Fonte: Imagem produzida pela Autora. 
 

 Na clínica de histopatologia, o fragmento foi cortado e acondicionado em 

cassete plástico e mantido no paraformaldeído por um período máximo de 24 horas 

em temperatura ambiente, permitindo melhor fixação e conservação do tecido. Após 

esse período,  foram transferidos para álcool etílico a 70% onde foram mantidos até 

o momento da inclusão em parafina. Para a inclusão em parafina, o tecido foi 

desidratado em concentrações sucessivas de álcool etílico (90%, 95% e 100%, 30 

minutos em cada); diafanizados em xilol (3 passagens de 15 minutos cada), 

embebidos em parafina líquida por 2 horas em estufa a 60º C. O fragmento incluído 

em parafina passou pela fase de microtomia onde foi cortado, utilizando-se 

micrótomo modelo "820" Spence, obtendo-se pares de seções de 6 µm de 

espessura. Em seguida a lâmina foi confeccionada e mantida em estufa para 

secagem, e os cortes de tecido foram submetidos à coloração de HE (Hematoxilina-

Eosina), para estudo histológico geral.  
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Os cortes foram desparafinizados, hidratados e submetidos à solução de 

Hematoxilina de Harris por 5 minutos e rapidamente lavados em água corrente. 

Posteriormente, foram colocados em água amoniacal e lavados em água corrente e 

álcool a 95%. As lâminas foram, então, contra coradas com solução de Eosina a 1% 

durante 2 minutos e lavadas em água corrente. Após esse procedimento, as lâminas 

foram desidratadas e montadas com lamínula para análise em microscópio óptico. 

Cada lâmina confeccionada recebeu uma identificação alfanumérica codificada, 

correspondente a cada paciente, grupo pertencente e período de coleta e somente o 

pesquisador principal tinha conhecimento da correspondência entre os códigos e os 

voluntários. 

 Todas as lâminas histológicas prontas foram encaminhadas ao Laboratório de 

Patologia Clínica da Universidade Federal do Vale do São Francisco, para análise. 

No laboratório as lâminas foram submetidas à revisão microscópica pelo patologista 

responsável e por um pesquisador colaborador, sem o conhecimento prévio das 

características morfológicas e histopatológicas da lesão. Foram obtidas imagens 

digitais dos cortes histológicos na região correspondente a lesão em cicatrização, 

utilizando objetivas capazes de capturar toda a região a ser analisada (10x) ou de 

regiões específicas (40x) e armazenadas no formato .JPEG (Joint Photographic 

Experts Group).  

 Para captação da imagem, utilizou-se um sistema composto por um 

microscópio binocular, modelo Olympus BX40, acoplado a uma câmera de vídeo 

digital da marca Meiji Techno, modelo MA 151/40/52 e um microcomputador. Foram 

obtidas imagens em alta resolução com o auxílio do programa Software Scopetek 

ScopePhoto, Pro-microscan, Microscópio Digital Câmera - USA, versão 2009-12-12,  

instalado no microcomputador acoplado. 

 A seguir, as imagens obtidas foram transferidas para o programa Image J®, 

do National Institute of Health (USA), para facilitar o armazenamento e 

processamento dos dados. Antes da contagem e medição das estruturas da lesão, 

foi tomado o cuidado de realizar calibração do tamanho/ resolução da imagem 

baseando-se no aumento da objetiva utilizada para capturá-la. A análise histológica 

qualitativa descritiva baseou-se nos critérios de reepitelização e tecido de 

granulação, infiltrado inflamatório, proliferação vascular e proliferação de fibroblastos 

(SHANAIDER e SILVA, 2004; ABREU et al., 2011; PARAGUASSU, 2012).  
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4.5 Análise Estatística 

 

Os dados foram coletados e calculados conforme descrição anterior. Em 

seguida, foram codificados e transferidos para um banco de dados no Microsoft 

Excel (versão 2010), onde foram realizados testes estatísticos. Parte das análises 

estatísticas foi realizada com auxílio do software Programa Statistical Package for 

Social Science versão 10 (SPSS 10) para Windows. A caracterização geral dos 

resultados foi realizada por análise descritiva das variáveis, por meio de dados 

absolutos e relativos, média e dispersão (desvio padrão ou erro padrão). 

 Inicialmente foi efetuado o teste de Shapiro-Wilk foi utilizado para avaliar a 

aderência à distribuição normal (Gauss) das variáveis. Valores elevados na 

significância (≤ 0,05) indicaram que a distribuição cumulativa observada (DO) 

correspondeu a uma distribuição teórica normal (DN).  

 Para a obtenção do valores percentuais do escores de cada variável 

analisadas com o uso do protocolo de inspeção clínica, foi utilizado o cálculo de 

regra de três simples (o número de vezes que o escore foi encontrado, dividido pelo 

número total do grupo, vezes 100%) onde o número total de cada grupo que 

correspondeu à 100% da amostra foi n = 13. O cálculo da regra utilizada, foi: 

 

                                    

 

Onde:  X = Percentual de cada escore; NE = Número de Repetições do Escore; NT 

= Número Total da Amostra de cada Grupo. 
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 Em sequência foi empregado o teste não paramétrico para as variáveis com 

distribuição normal (DO=DN); sendo o teste t-Student aplicado para os valores 

obtidos na mensuração; quando comparada a média dos valores das áreas e 

profundidades das feridas intragrupo e posteriormente, apenas para mensurar as 

áreas nos momentos depois de cada grupo (análise intergrupos). Onde ‘p’ foi 

considerado significativo quando os valores de p ≤ 0,05. 

 Os valores das áreas foram obtidos a partir do produto (CL x CT) entre os 

maiores comprimentos longitudinais (CL) e transversos (CT) de cada ferida, dados 

em milímetros (mm) e as suas respectivas áreas em mm2. Já os valores da 

mensuração da profundidade das feridas utilizados, foram os absolutos expressos 

no visor do paquímetro em mm. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 Análises Macroscópicas da Ferida Traumática 

5.1.1 Inspeção Clínica 

 

 Após análise estatística com utilização do teste de Shapiro-Wilk, houve a 

constatação da normalidade entre as amostras e em seguida os valores obtidos na 

inspeção foram transformados em percentuais expostos nas tabelas (APÊNDICE D), 

contendo as respectivas variáveis e escores de cada grupo nos momentos "Antes" e 

"Depois" , onde os mesmo valores foram representados nos gráficos a seguir. 

De acordo com a sequência do protocolo de inspeção clínica, a primeira 

variável analisada foi a quantidade de exsudato, avaliada no primeiro dia de 

instituição do protocolo (“Antes”) e no décimo dia de manuseio da ferida (“Depois”). 

O escore foi caracterizado mediante a quantidade de exsudato apresentado, sendo 

classificado como: grande, moderada e escassa. A definição dessa classificação se 

deu da seguinte forma: 1) quantidade intensa - quando os tecidos estavam 

banhados de fluídos com drenagem abundante e não necessariamente 

uniformemente distribuída na ferida; 2) quantidade moderada - quando os tecidos da 

ferida estavam molhados, com umidade distribuída uniformemente ou não e na 3) 

quantidade escassa - os tecidos da ferida estavam apenas úmidos em poucas 

regiões da extensão da ferida. 

Logo, na Figura 11 pôde se observar que menos de 50% dos voluntários do 

GC apresentaram uma redução da quantidade de exsudado durante o período 

observado; o que difere do GL onde quase 80% da amostra apresentou redução 

considerável da quantidade produzida de exsudato.  

As feridas que mantiveram intensa quantidade (8%) e escore moderado 

(16%) são as que apresentaram maior área lesionada e que não atingiram uma 

redução tão expressiva devido à necessidade de um reparo em maior extensão. 

Porém, para o próprio grupo (GL) a redução foi importante; principalmente quando 

comparada ao grupo controle. 
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Figura 11. Gráfico com os marcadores de dados em formato de cone para 
 apresentação dos resultados encontrados referente a quantidade de exsudato nas 
 feridas traumáticas dos dois grupos. 

 

Fonte: Dados Coletados pela Autora. 

 

 
 Na literatura, pesquisas com humanos e de caráter clínico, demonstraram 

uma aceleração no processo cicatricial dos tecidos lesionados, corroborando com os 

achados desse estudo, uma vez que a quantidade da presença de exsudato foi 

reduzida(KARU, 1999, 2005, 2010; EELS e cols., 2004 e CHEN et al., 2011). As 

distribuições das sessões do LBP aplicadas nesse trabalho (cinco sessões em dias 

alternados) estão de acordo com os estudos de Ng (2004) e Silveira (2013) que 

afirmam ser de grande importância a presença de um intervalo entre as aplicações, 

objetivando evitar somação de estímulos e redução da efetividade da terapia a laser. 

A segunda variável da sequência do protocolo de inspeção clínica analisada, 

foi a coloração predominante presente na área lesionada no primeiro dia de 

instituição do protocolo (“Antes”) e no décimo dia de manuseio da ferida (“Depois”). 

O escore foi caracterizado mediante a coloração predominante apresentada em toda 

extensão da ferida, sendo classificado como: preta, amarelada e rosada. A definição 

dessa classificação foi realizada da seguinte forma: 1) preta – caracterizada por 

camadas em forma de crostas ou capas de tecidos de consistência dura e seca, 

coloração preta ou cinza, aderida à superfície da ferida (tecido necrótico, Figura 12);  
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2) amarelada – condiz com tecido com consistência delgada, mucoide, macia e de 

coloração amarela ou marrom; formado por bactérias, fibrina, elastina, colágeno, 

leucócitos, fragmentos celulares, exsudato. Podendo estar firme ou frouxamente 

aderido no leito e nas bordas da ferida (tecido com necrose de liquefação, (Figura 

13) e na 3) rosada - os tecidos da ferida apresentavam-se vascularizados, de cor 

viva, clara, brilhante e (com tecido vitalizado, Figura 14). 

  
Figura 12. Fotografia demonstrando o exemplo da definição referente à classificação da 
coloração preta (1).  

 
Fonte: Imagem produzida pela Autora. 
 
Figura 13. Fotografia demonstrando o exemplo da definição referente predominância da 
coloração amarelada (2).  

 

 Fonte: Imagem produzida pela Autora. 

2 
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Figura 14. Fotografia demonstrando o exemplo da definição referente à classificação da 
coloração rosada (3). 

 
Fonte: Imagem produzida pela Autora. 

 

Ao serem observados os dados, foi constatado que 76% das feridas 

traumáticas dos voluntários do GC apresentaram coloração rosada na ferida após o 

tratamento convencional, enquanto que no GL mais de 90% das feridas dos 

voluntários obtiveram esta coloração com o uso do laser. Já em relação às demais 

colorações ao comparar as porcentagens de feridas dos voluntários que 

apresentaram necrose nos dois grupos em estudo, pôde-se perceber que o GL 

conseguiu melhores resultados que o GC neste quesito; uma vez que, de 78% das 

feridas dos voluntários do GL que apresentaram esta característica necrótica (16% 

preta e 62 amarelada) apenas 8% não conseguiram recuperar totalmente o tecido, 

mantendo a coloração amarelada; já no GC de 84% que apresentaram tecido 

necrosado (22% preta e 62% amarelada) um total de 24% ainda manteve esta 

característica (8% preta e 16% amarelada). Dados estes que comprovam a 

revitalização dos tecidos em ambos os grupos, porém com maior intensidade no que 

recebeu a terapia com laser de baixa potência. 
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Figura 15. Gráfico com marcadores de dados em formato de cone para  apresentação dos 
resultados encontrados referente a coloração predominante nas  feridas traumáticas dos 
dois grupos. 

 

Fonte: Dados Coletados pela Autora. 

 

 Alguns autores descrevem ter evidenciado, no momento "Depois" do grupo 

laser, um maior predomínio da cor rosada, justificado pela visualização de petéquias 

hemorrágicas e proliferação de tecido de granulação nos tecidos previamente 

irradiados (CHEN et al., 2011 e DA SILVA et al., 2014). 

A terceira variável analisada foi a intensidade do edema presente na área 

adjacente à área da lesão, no primeiro dia de instituição do protocolo (“Antes”) e no 

décimo dia de manuseio da ferida (“Depois”). O escore foi caracterizado mediante a 

intensidade do edema apresentado de acordo com a depressão característica 

(cacifo) apresentada, sendo classificado como: intenso, moderado e leve. A 

intensidade foi definida de acordo com a profundidade do cacifo em cruzes, como 

podemos ver a seguir: 1) intenso – caracterizado por três cruzes (+++); 2) moderado 

– duas (++) cruzes e 3) leve – uma cruz (+). 

Assim, na Figura 16 foi observado que em ambos os grupos, 54% das feridas 

dos voluntários apresentaram edema intenso antes do início do tratamento e que 

este foi reduzido após os tratamentos. Essa redução de intensidade, depois dos 

tratamentos, ao ser observada comparativamente entre os grupos mostrou-se mais 

expressiva no GL (8%) do que no GC (22%), uma vez que mais de 40% das feridas 

dos voluntários no GL obtiveram essa redução, enquanto que, em torno de 30% a 

obtiveram no GC. 
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Figura 16. Gráfico com os marcadores de dados em formato de cone para apresentação 
dos resultados encontrados referente a intensidade do edema nas feridas traumáticas dos 
dois grupos. 

 

Fonte: Dados Coletados pela Autora. 

 

Ao analisarmos esses resultados encontrados na Inspeção Clínica, pôde se 

observar que o laser de baixa potência apresenta uma ação primária para o controle 

do edema mediante a interrupção da formação dos substratos necessários para a 

produção dos mediadores químicos inflamatórios; sem estes, a ruptura do estado 

homeostático do corpo é minimizado e a extensão do edema é diminuída. Acredita-

se também que o laser possa aperfeiçoar a permeabilidade da membrana celular, 

que regula a pressão osmótica-hidrostática intersticial. Desta maneira, durante o 

trauma tecidual, o fluxo dos líquidos nos espaços intercelulares seria reduzido (PIVA 

et al., 2001 e ROCHA JUNIOR et al., 2006). 

O aspecto cosmético da ferida foi a quarta variável analisada no primeiro dia 

de instituição do protocolo (“Antes”) e no décimo dia de manuseio da ferida 

(“Depois”). O escore foi caracterizado mediante a característica desse aspecto, 

sendo classificado como: ruim e bom. A definição do escore para o aspecto 

cosmético foi caracterizada de acordo com a aparência da ferida em si, como 

podemos ver a seguir: 1) ruim – caracterizado para a ferida que apresentam 

aparência desagradável, com drenagem purulenta, edema intenso ou moderado, 

exsudato em quantidade grande ou moderada, presença de tecido desvitalizado em 

sua maioria e de coloração predominante preta e/ou amarelada;  
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2) bom – para feridas que apresentaram aparência agradável, com drenagem 

serosanguinolenta ou sanguinolenta, edema moderado a leve, exsudato de 

moderado a escasso, pouca presença de tecido desvitalizado e de coloração 

amarelado a rosada. 

 Na Figura 17 podemos observar que 100% dos aspectos cosméticos das 

feridas de ambos os grupos apresentaram aspecto cosmético ruim antes do início do 

tratamento, no entanto ao término do período estipulado para o tratamento o GC 

apresentou 62% das feridas dos voluntários com aspecto bom enquanto o GL teve a 

totalidade de seus voluntários (100%) com o aspecto bom. 

 

Figura 17. Gráfico de barras com os marcadores de dados em formato de cone para 
apresentação dos resultados encontrados referente ao aspecto cosmético das  feridas 
traumáticas nos dois grupos. 

 

Fonte: Dados Coletados pela Autora. 

 A análise comparativa do aspecto cosmético não foi evidenciada na revisão 

de literatura realizada, porém nesse estudo foi observada uma importante diferença 

desse aspecto que engloba uma melhor aparência da ferida em relação ao 

transcorrer do processo cicatricial. 

 A quinta variável analisada foi referente ao grau do odor da ferida no primeiro 

dia de instituição do protocolo (“Antes”) e no décimo dia de manuseio da ferida 

(“Depois”). O escore foi caracterizado em relação ao grau de odor emanado pela 

ferida coberta ou não, sendo classificado como: intenso, moderado e leve. 
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 A definição do escore para o grau de odor da ferida foi caracterizado como 

podemos ver a seguir: 1) intenso – foi representado pelo odor forte, pútrido, sentido 

no ambiente e com maior intensidade ao se aproximar do paciente, sem que o 

curativo fosse aberto; 2) moderado – para feridas que apresentaram odor leve antes 

da abertura do curativo e que se tornava intensificado no momento de sua abertura 

e para o 3) leve – para feridas que não emanavam odor com o curativo fechado e 

que ao ser aberto o odor sentido foi mínimo ou quase imperceptível durante o 

manuseio. 

Os dados apresentados na Figura 18 demonstram que o odor intenso esteve 

predominantemente em ambos os grupos antes do tratamento. No entanto, ao 

serem realizados os tratamentos em cada grupo e analisando-os comparativamente 

pôde se observar que o GL apresentou uma intensa redução do odor intenso e 

moderado que perfaziam uma totalidade de 84% das feridas dos voluntários, 

partindo para a predominância do odor leve igual a 77%, zerando o odor intenso e 

mantendo uma pequena porcentagem de 23% para o odor moderado. Enquanto que 

no GC essa redução partiu de uma totalidade de 92% das feridas dos voluntários 

com odor intenso e moderado para 38% de voluntários com odor leve, mantendo-se 

os 62% restantes com odor intenso (16%) e moderado (46%). 

 

Figura 18. Gráfico de barras com os marcadores de dados em formato de cone para 
apresentação dos resultados encontrados referente ao odor predominante nas feridas 
traumáticas dos dois grupos. 

 
Fonte: Dados Coletados pela Autora. 
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 Sellera et al., (2014) constataram que a associação da terapia com laser de 

baixa potência no uso de feridas , promoveu ausência de odor fétido ao longo do 

acompanhamento clínico que realizaram em seus estudos. 

O tipo de drenagem foi a sexta e última variável analisada no primeiro dia de 

instituição do protocolo (“Antes”) e no décimo dia de manuseio da ferida (“Depois”). 

O escore foi caracterizado em relação ao tipo de drenagem da ferida, sendo 

classificado como: serosa, serosanguinolenta e sanguinolenta.  

A definição do escore para o tipo de drenagem da ferida foi caracterizado 

como podemos ver a seguir: 1) purulenta – caracterizada quando houve presença de 

produto inflamatório amarelado e viscoso; 2) serosanguinolenta – para feridas que 

apresentaram fluido transparente e ligeiramente róseo e para a 3) sanguinolenta – 

presente quando houve presença de tecido ricamente vascularizado e 

predominância de líquido vermelho vivo com extravasamento de grande quantidade 

de hemácias, durante o manuseio da ferida. 

 Os dados apresentados na Figura 19 demonstram que o tipo de drenagem 

que esteve predominantemente em ambos os grupos antes do tratamento foi a 

purulenta (54% no GC e 70% no GL). No entanto, ao serem realizados os 

tratamentos em cada grupo e analisando-os comparativamente pôde se observar 

que o GL apresentou a drenagem sanguinolenta num total de 84% das feridas dos 

voluntários, zerando a purulenta e mantendo apenas 16% dos voluntários com 

drenagem serosanguinolenta ao contrário do GC que apresentou 62% de sua 

amostra com esse escore e apenas 38% com drenagem sanguinolenta.  
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Figura 19. Gráfico com os marcadores de dados em formato de cone para apresentação 
dos resultados encontrados referente ao tipo de drenagem predominante nas feridas 
traumáticas dos dois grupos. 

 

Fonte: Dados Coletados pela Autora. 

 A presença de drenagem sanguínea nas feridas da maior parte dos 

voluntários após a laserterpia pode ser justificada pela sua atuação sobre o esfíncter 

capilar gerando sua abertura constante, elevando assim, o processo de reparação, 

aumentando a capacidade de cicatrização do tecido conjuntivo assim como a 

formação de vasos sanguíneos a partir dos já existentes (SILVA et al., 1998 e 

PEPLOW et al, 2012). 

  

5.1.2 Mensuração das Feridas 

 

A mensuração da ferida foi expressa em gráficos, onde na Figura 20 pôde se 

observar a apresentação da média dos valores das áreas das feridas mensuradas 

nos dois momentos distintos: ao iniciar o protocolo de cada grupo (“Antes”) e no 

décimo dia de manuseio da ferida (“Depois”); o valor de “p” ao ser aplicado o teste 

não paramétrico, t- Student pareado comparando a média entre os valores antes e 

depois em cada grupo. Sendo que, o GL e o GC apresentaram p<0,001. 
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Figura 20 - Apresentação da média dos valores das áreas das feridas nos dois momentos 
estudados: “Antes” e “Depois”; bem como o valor de “p” (<0,001) ao ser aplicado o teste não 
paramétrico, t-Student, comparando as médias dos valores do “Antes” e “Depois” em cada 
grupo. 
 

Fonte: Dados Coletados pela Autora. 

 No entanto, ao comparar somente no momento “Depois” as médias dos 

valores das áreas das feridas de cada grupo pôde se observar na Figura 21 que não 

houve diferença estatisticamente significante ao aplicar o teste t-Student não 

pareado, as médias das áreas tiveram uma diferença expressiva entre os grupos no 

tempo observado, porém sem valor significante. 

Figura 21 - Análise estatística comparativa entre as médias dos valores das áreas das 
feridas no momento “Depois” do GL com do GC,  utilizando o teste não paramétrico, t-
Student que resultou em p=0,305.  

 

Fonte: Dados Coletados pela Autora. 
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 Em relação a mensuração das feridas pôde se observar que a sua contração 

está associada as forças celulares e elementos contráteis, número de fibroblastos 

que surgem na ferida no final da primeira semana e início da segunda, constituindo o 

principal mecanismo de oclusão da ferida onde estudos encontrados na literatura 

confirmam a atuação desses tipos celulares no processo de contração tecidual 

(MARCHIONNI et al., 2010; MEDRADO et al., 2010; RIBEIRO et al., 2009). No 

presente estudo não foi significativa à contração tecidual quando observou-se a 

mensuração do maior comprimento longitudinal e transverso, e a redução média da 

profundidade no grupo laser comparado ao grupo controle concordando com os 

estudos de YASUKAWA  et al., 2007; BEHEREGARY et al., 2010 que diz não ser 

significante a retração tecidual após uso da LBP em feridas em ratos. 

A Figura 22 apresenta a média dos valores das profundidades mensuradas 

das feridas nos dois momentos distintos: ao iniciar o protocolo de cada grupo 

(“Antes”) e no décimo dia de manuseio da ferida (“Depois”); bem como a razão (“r”) e 

o valor de “p” ao ser aplicado o teste não paramétrico, t-Student, comparando a 

média entre os valores antes e depois em cada grupo.  

 
Figura 22 - Apresentação das médias dos valores das profundidades mensuradas das 
feridas nos dois momentos distintos: “Antes” e “Depois”; Bem como o valor de “p” ao ser 
aplicado o teste não paramétrico, t-Student, comparando a média entre os valores antes e 
depois em cada grupo. Sendo que, o GL  e o GC apresentaram p<0,001. Ambos os grupos 
obtiveram valor de “p” significante.  
 

Fonte: Dados Coletados pela Autora. 

* * 
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Ao comparar os valores das médias das profundidades mensuradas nas 
feridas de cada grupo, somente no momento “Depois”, pôde se visualizar na Figura 
23 que não houve diferença estatisticamente significante ao aplicar o teste t-Student 
ao vislumbrar p=0,076; sendo que as médias da profundidade tiveram uma diferença 
expressiva entre os grupos no tempo observado, porém sem valor significante. 

 
 

Figura 23 - Análise estatística comparativa entre as médias dos valores da profundidade 
das feridas no momento “Depois” do GL com do GC, utilizando o teste não paramétrico, t-
Student, que resultou em p<0,076. 

Fonte: Dados Coletados pela Autora. 

 

 Segundo (ROCHA JUNIOR et al., 2006 e MORAIS et al., 2008  ),  a redução 

média da profundidade das feridas após o término da terapia com LBP nos 

voluntários do GL indicou a ocorrência de um processo de regeneração tecidual 

maior, em relação ao GC, com consequente cicatrização destas feridas. A exposição 

dos tecidos à radiação laser aumenta a taxa de formação do retículo endoplasmático 

e do complexo de Golgi, como também, o número de mitocôndrias, além de 

aumentar a síntese de ácidos nucléicos e a divisão celular, o número de vasos 

sanguíneos amadurecidos e a formação de tecido de granulação, caracterizando a 

presença de um processo de cicatrização. 
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5.1.3 Registro Fotográfico 

O registro fotográfico dos ferimentos dos pacientes foi realizado duas vezes 

durante os dez dias da experimentação: no primeiro dia de instituição do protocolo e 

no décimo dia de manuseio da ferida. As fotografias de todos os pacientes foram 

salvas em formato .jpg (joint photography experts group) para posteriormente serem 

avaliadas, permitindo a descrição das principais características apresentadas 

durante o processo de reparo. 

Durante a análise das imagens armazenadas no computador foi possível 

observar que as lesões seguiram um padrão visual semelhante para cada grupo e 

em cada tempo estudado. De uma forma geral foi possível resumir o 

desenvolvimento do processo cicatricial no tempo estudado como: formação de 

tecido de granulação e início do fechamento do ferimento a partir das bordas da 

lesão, seguindo para o centro da região lesionada e em reparo.  

Na maioria dos pacientes do grupo controle, independente do local da lesão, 

seja este com maior ou menor aporte sanguíneo, houve um reparo cicatricial 

considerável. No entanto seu aspecto cosmético não foi agradável, apresentando 

pontos de necrose tecidual, exsudato mucopurulento, tecido de reepitelização 

distribuído pela área da lesão de maneira não uniforme, o membro encontrava-se 

com eritema e edema evidentes; como é possível observar nas fotografias presentes 

nas Figuras 24 e 25.  

As características e qualidade do reparo mostraram-se com qualidade 

superior no grupo laser (Figura 26 e 27), principalmente quando comparado com o 

controle. 
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Figura 24. Fotografia demonstrando a ferida traumática, localizada na face lateral do 
membro inferior direito do paciente pertencente ao GC. A) Ferida aguda no primeiro  dia 
do tratamento convencional  (TC) apresentando vasta área com tecido  necrótico, pontos 
hemorrágicos, além do leve eritema e edema e B) lesão no décimo dia de TC, 
apresentando processo cicatricial por segunda intenção, com proliferação de tecido de 
granulação, redução da área necrosada, presença de exsudato seroso em  regiões focais, 
eritema e edema acentuado.  

 

Fonte: Imagem produzida pela Autora. 
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Figura 25. Fotografia demonstrando a ferida traumática, superficial, localizada na face 
lateral do membro inferior direito (MID) do paciente pertencente ao Grupo Controle. A) 
Ferida aguda no primeiro dia do tratamento convencional (TC) apresentando vasta área 
com tecido necrótico, pontos friáveis distribuídos em toda sua extensão  com  pontos 
hemorrágicos, e B) lesão no décimo dia de TC, apresentando processo cicatricial por 
segunda intenção, com proliferação de tecido de  granulação, redução  daárea necrosada, 
presença de exsudato seroso em regiões focais, eritema e edema acentuados.  

            

Fonte: Imagem produzida pela Autora. 
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Figura 26. Fotografia demonstrando a ferida traumática de grande extensão, com perda 
tecidual, localizada na face medial do membro inferior esquerdo  (MIE) do paciente 
pertencente ao Grupo Laser. A) Ferida aguda no primeiro dia do tratamento  apresentando 
pontos de necrose e  hemorragia, leve eritema, edema acentuado, presença de exsudato 
serossanguinolento e B) Figura mostrando evolução do processo cicatricial por segunda 
intenção, redução da extensão e profundidade da lesão após a quinta sessão de terapia a 
laser (décimo dia de manuseio), reparação tecidual em toda extensão caracterizada pela 
proliferação de tecido de granulação e preenchimento das áreas em que ocorreu perda 
tecidual, redução total dos pontos de necrose, eritema e edema reduzidos.  

 

Fonte: Imagem produzida pela Autora. 
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Figura 27. Fotografia demonstrando a ferida traumática profunda, com perda tecidual, 
localizada na face lateral do membro inferior esquerdo (MIE) do paciente pertencente  ao 
Grupo Laser.  A) Ferida aguda após a primeira sessão de terapia a laserapresentando 
poucas regiões com presença de tecido necrótico, pontos hemorrágicos, eritema e edema 
acentuados, presença de secreção purulenta e B) é possível notar evolução do processo 
cicatricial por segunda intenção, redução da extensão e profundidade da lesão após a quinta 
sessão de terapia a laser (décimo dia de manuseio), reparação tecidual em toda extensão 
caracterizada pela proliferação de tecido de granulação distribuído em toda sua extensão, 
preenchendo as áreas em que ocorreu perda tecidual, eritema e edema ausentes, redução 
total da área necrosada e ausência do exsudato.  

 

Fonte: Imagem produzida pela Autora. 
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 Da Silva et al., (2014) utilizou do registro fotográfico para analisar a evolução 

da ferida em grupos irradiados e não irradiados pelo laser de baixa potência e 

através das fotografias obtidas, evidenciando a observação dos aspectos 

hemorrágicos, de coloração, de reepitelização nas bordas das feridas e sinais de 

retração cicatricial mais evidentes no grupo laser. 

 

5.2 Análise Histológica Qualitativa Descritiva 

Estas análises foram realizadas por dois examinadores, o patologista 

responsável e um pesquisador convidado. Todas no laboratório de Patologia Clínica 

da Universidade Federal do Vale do São Francisco - UNIVASF, na cidade de 

Petrolina. As lâminas contendo os cortes corados com Hematoxilina e Eosina - HE 

(BUSNARDO et al., 2010) foram analisadas de forma qualitativa descritiva dos 

achados histológicos gerais durante o processo de cicatrização. O padrão de reação 

tecidual não diferiu em ambos os grupos no primeiro momento da coleta (primeiro 

dia de utilização do protocolo de cada grupo – “Antes”); porém não foi semelhante 

quando avaliados os cortes histológicos do momento “Depois” (décimo dia de 

manuseio da ferida).  

Por esse motivo os dados da análise do material da biópsia realizada no 

primeiro dia de instituição do protocolo em cada grupo não serão apresentados; 

apenas os dados da análise do material da biópsia realizada no momento “depois”, 

que serão comparados e apresentados descritivamente. Nesse contexto, após a 

inclusão em parafina, o bloco contendo o material foi submetido aos cortes 

histológicos, incluindo as margens de pele sadia, permitindo, quando necessário, a 

comparação entre o tecido em regeneração e as características da pele normal dos 

indivíduos. 

A Figura 28, a seguir, ilustra o aspecto histológico do 10º dia de instauração 

do protocolo de tratamento em cada grupo em relação ao infiltrado inflamatório. 

Nesse período, visualiza-se, uma grande quantidade de células inflamatórias 

polimorfonucleares no GC, enquanto o infiltrado do GL tinha predominância de 

mononucleares.  
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Figura 28. Fotomicrografia do corte histológico no décimo dia mostrando (setas)o infiltrado 
inflamatório polimorfonuclear (A) no GC e mononuclear (B) no GL (HE, objetiva 40x).  

 Fonte: Imagem produzida pela Autora. 

 
 No presente estudo a menor reação inflamatória com redução do infiltrado 

inflamatório foi significante no GL quando comparado ao GC, demonstrando que os 

efeitos fotobiomoduladores reduziu o número de células inflamatórias e dinamizando 

os eventos biológicos da inflamação; sendo presente inicialmente, um maior número 

de células polinucleares e posteriormente sendo maturadas e apresentando células 

mononucleares igualmente encontrada no trabalho de BORGO, BUSNARDO e  

BEHEREGARAY (2010). 

A Figura 29 mostra o corte histológico das feridas em cicatrização do GL (A) e 

do GC (B) no 10º  dia dos tratamentos. Camada córnea (seta vermelha) e epiderme 

(seta azul) muito mais espessada no GL que no GC. A derme apresentou um rico 

infiltrado fibroblástico (seta preta) no GL e em menor quantidade no GC (HE, 

objetiva 10x). 
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Figura 29. Fotomicrografia mostrando corte histológico das feridas em cicatrização do GL 
(A) e do GC (B) no momento "Depois". Epiderme (seta azul) e camada córnea (seta 
vermelha) muito espessada no GL e levemente espessada no GC. Na derme, rico infiltrado 
fibroblástico (seta preta) no GL e em menor quantidade no GC (HE, objetiva 10x).  

 
Fonte: Imagem produzida pela Autora. 

 
 
 Na análise histológica a literatura relaciona a determinação da cicatrização 

em relação ao grau de reepitelização, formação de tecido de granulação 

corroborando com alguns estudos em que o grupo irradiado mostrou 

representatividade em relação à essas análises e variáveis (PEPLOW; CHUNG; 

BAXTER, 2012; MEDRADO et al., 2008; RIBEIRO et al., 2009). 

 Medrado et al., (2008), Pugliese et al., (2003) e Reis et al., (2008) avaliaram 

também o efeito da terapia a laser (670nm) na presença de fibroblastos durante o 

processo de cicatrização e observaram uma maior expressão dos fibroblastos no 

grupo irradiado, quando comparados ao grupo controle; resposta também 

encontrada nesse estudo onde um melhor arranjo da matriz extracelular também foi 

visualizado. Assim como o processo de reepitelização teve o mesmo comportamento 

no grupo laser, o que corrobora com o observado nos estudos de ARAÚJO et al., 

(2007) e MARQUES et al., (2012). 
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Na Figura 30 podem ser observados no corte histológico vários vasos 

sanguíneos neoformados na ferida em cicatrização do GL no 10º dia de instituição 

do tratamento (HE, objetiva 10x) e o tecido de granulação em formação (HE, objetiva 

40x). Que quando comparado com o tecido de granulação (B) da Figura 31 permite 

a percepção de que o uso do laser melhorou o processo cicatricial formando um 

tecido de granulação mais maduro do que no GC para o mesmo período temporal. 

 

Figura 30. Fotomicrografia de corte histológico no décimo dia do estudo do GL mostrando 
nas setas pretas os vasos sanguíneos neoformados com parede delicada (A) coloração HE, 
aumento de 10x. (B) Imagem característica de tecido de granulação com os vasos 
sanguíneos neoformados em maior aumento para evidenciar a delicadeza da parede dos 
vasos (setas pretas) e infiltrado inflamatório (seta verde); coloração HE, objetiva 40x.  

 

Fonte: Imagem produzida pela Autora. 

 

Na Figura 31 podem ser observados no corte histológico alguns vasos 

sanguíneos neoformados (A) nas feridas em cicatrização do GC no 10º dia de 

instituição do tratamento (HE, objetiva 10x), bem como o tecido de granulação em 

formação (HE, objetiva 40x). Ao se comparar com o tecido de granulação (B) da 

Figura 30 permite a percepção de que o uso do laser melhorou o processo cicatricial 

formando um tecido de granulação mais maduro no GL do que no GC no período 

após o tratamento. 
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Figura 31. Fotomicrografia de corte histológico no décimo dia do estudo do GC mostrando 
nas setas pretas os vasos sanguíneos neoformados com parede delicada (A) coloração HE, 
aumento de 10x. (B) Imagem característica de tecido de granulação com os vasos 
sanguíneos neoformados em maior aumento para evidenciar a delicadeza da parede dos 
vasos (setas pretas) e infiltrado inflamatório (seta verde); coloração HE, objetiva 40x.  

 

 

 

 

Em relação à proliferação vascular, indicando que a presença de novos vasos 

tem sido substancialmente favorecida pelo uso do LBP, caracterizando a 

neoangiogênese, pois um número relativamente mais frequente de elementos de 

pequeno e médio calibre foi observado no grupo irradiado do que no GC, igualmente 

ao estudo de BEHEREGARY (2010). 

 De acordo com Coutinho et al., (2007), o uso do laser de baixa potência em 

feridas traumáticas parece interferir em seu padrão de cicatrização tecidual, 

acelerando o processo de reparo e melhorando a sua qualidade histológica. No 

entanto, apesar das inúmeras aplicações clínicas do LBP em tecidos moles, os 

resultados dos tratamentos variam de acordo com os parâmetros utilizados, 

necessitando de um rigor metodológico, conhecimento dos mecanismos biofísicos 

dessa irradiação e padronização desses parâmetros, em feridas traumáticas de 

humanos; sendo este tipo de estudo, pobremente investigado (PEPLOW, CHUNG, 

BAXTER, 2012). 

 

 

Fonte: Imagem produzida pela Autora. 
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7. CONCLUSÃO 

 O comportamento da cicatrização das feridas traumáticas tratadas com os 

parâmetros instituídos neste estudo revelou uma diferença importante entre os 

protocolos de tratamento utilizados, mostrando que o uso do LBP associado ao 

tratamento convencional apresentou um reparo tecidual de melhor qualidade  em 

todos os aspectos analisados. Sugerindo que a terapia a laser auxilia principalmente 

na primeira fase da cicatrização, levando benefícios às demais fases subsequentes 

do reparo tecidual. 

 Ainda que as respostas tenham sido positivas, a LBP continua sendo um 

assunto complexo que necessita de novos ensaios clínicos em humanos, possuindo 

um rigor metodológico quantos aos parâmetros e métodos utilizados. 
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8. PERSPECTIVAS FUTURAS 

 Durante o desenvolvimento desta pesquisa novos questionamentos surgiram 

em relação à aplicabilidade e os possíveis benefícios relacionados ao uso do LBP na 

cicatrização de tecidos; sendo possível vislumbrar ideias inovadoras a serem 

desenvolvidas que possam abranger a área de concentração (Ciências Ambientais, 

Tecnologia e Saúde) do Programa em questão. Dentre elas, podemos citar a 

utilização do LBP no momento transoperatório, aprimorando o uso do laser 

diretamente no local que necessitará do reparo ou cicatrização. Assim como manter 

a linha de raciocínio presente nesta dissertação, como a utilização da  

espectroscopia de fluorescência como método de avaliação no processo de 

cicatrização cutânea em relação à ação do LBP. 

 Dessa forma, esta dissertação serve de elo para que num futuro próximo, 

uma concisa linha de pesquisa possa ser galgada pelos próprios autores ou por 

outros pesquisadores que tenham  interesse sobre este assunto. 
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A P Ê N D I C E      A 

T E R M O   D E   C O N S E N T I M E N T O    L I V R E   E   E S C L A R E C I D O 

 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 
 

Título do Projeto: COMPORTAMENTO DA CICATRIZAÇÃO DE FERIDAS TRAUMÁTICAS 
SOB O USO DO LASER DE BAIXA POTÊNCIA 
 
Pesquisador Responsável:   FERNANDA CAMILA FERREIRA DA SILVA CALISTO 
Orientador    Responsável:   Professora Dra. MÁRCIA BENTO MOREIRA 
 
Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
VALE DO SÃO FRANCISCO - UNIVASF. 

NATUREZA DA PESQUISA: O senhor está sendo convidado a participar desta pesquisa, 
que tem como finalidade (1) observar o comportamento da cicatrização de feridas 
traumáticas sob uso do laser de baixa potência; (2) publicar resultados parciais e finais do 
trabalho em eventos da área. Neste estudo, os dados serão coletados através de análise 
macroscópica e histomorfológica, realizadas antes e após o protocolo de tratamento. Esta 
avaliação será realizada registrando-se as características da ferida. A terapia com laser será 
realizada a cada 48 horas. Caso o voluntário venha apresentar algum problema inerente ao 
tratamento realizado, será assistido pela Equipe de Cirurgia do Hospital. 

 O objetivo desta pesquisa é apenas informativo, com intuito de identificar os 
benefícios potenciais adicionais da terapia a laser em relação ao tratamento convencional. 
Tem como justificativa as altas taxas prevalência de sua doença e de morbidades 
decorrentes (sequelas estéticas ou funcionais); bem como elevado impacto psicológico e 
eventuais perdas da capacidade laborativa. 

PARTICIPANTES DA PESQUISA: O estudo se aplica a pacientes do sexo masculino, 
hospitalizados em decorrência de acidentes, que apresentem ferida traumática ainda aberta, 
em membros inferiores, internados na enfermaria do Hospital de Traumas na cidade de 
Petrolina. A pesquisa contará com vinte e seis participantes voluntários que serão divididos 
em dois grupos de treze, recebendo ambos o tratamento clínico convencional preconizado 
pela literatura científica e habitualmente realizado no hospital. Sendo que em apenas um 
dos grupos além do tratamento convencional será realizado as cinco sessões de terapia a 
laser. 

ENVOLVIMENTO NA PESQUISA: ao participar da pesquisa o senhor permitirá que o 
pesquisador avalie os potenciais benefícios do tratamento com laser em relação ao 
tratamento convencional. O senhor tem total liberdade de se recusar a participar ou 
continuar participando estudo em qualquer fase da pesquisa, sem qualquer prejuízo para o 
senhor ou para a continuidade do seu tratamento. A sua participação é voluntária e o seu 
consentimento poderá ser retirado a qualquer tempo. Sempre que quiser poderá pedir mais 
informações sobre a pesquisa através do telefone da pesquisadora do projeto, e se 
necessário através do telefone do Comitê de Ética em Pesquisa. 

RISCOS E DESCONFORTOS: a participação nesta pesquisa não infringe as normas legais 
e éticas, sendo os riscos (como dor, sangramento, queimaduras) e desconfortos potenciais 
dos procedimentos, mínimos. Os procedimentos adotados obedecem aos Critérios da Ética 
em Pesquisa com Seres Humanos conforme Resolução nº 196/96 do Conselho Nacional de 
Saúde. Nenhum dos procedimentos usados oferece riscos à sua dignidade. 
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CONFIDENCIALIDADE: todas as informações coletadas são estritamente confidenciais, 
preservando a identidade dos participantes, bem como, da instituição envolvida. Somente a 
pesquisadora e sua orientadora; além dos demais membros da equipe de pesquisa terão 
conhecimento de sua identidade, sendo compromisso da equipe mantê-la em sigilo. Dados 
individuais dos participantes coletados no processo de pesquisa não serão informados às 
instituições envolvidas ou aos familiares. Haverá uma devolução dos resultados, de forma 
coletiva, para as instituições envolvidas na pesquisa.  

BENEFÍCIOS: ao participar da pesquisa o senhor não terá nenhum benefício direto. A sua 
participação é voluntária. Entretanto, espera-se que este estudo traga informações 
importantes a respeito dos benefícios da terapia a laser no tratamento das feridas 
traumáticas, de forma que o conhecimento que será construído a partir desta pesquisa 
possa melhorar a qualidade do tratamento convencional já estabelecido, através da 
associação com esta nova terapia; acelerando o processo de cicatrização e trazendo 
potenciais reduções nos custos hospitalares e psicossociais. 

PAGAMENTO: o senhor não terá nenhum tipo de despesa para participar desta pesquisa, 
bem como nada será pago por sua participação. 

 Após, estes esclarecimentos, solicitamos o seu consentimento de forma livre para 
participar desta pesquisa. Portanto, preencha, por favor, os itens que se seguem. 

 Desde já, agradecemos a sua contribuição para o desenvolvimento desta atividade 
acadêmica e coloco-me à disposição para esclarecimentos adicionais. 

Obs: Não assine esse termo se ainda persistir com alguma dúvida. 

 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Tendo em vista os itens acimas apresentados, eu, de forma livre e esclarecida, manifesto 
meu consentimento em participar da pesquisa. 

__________________________________________________________________ 

Nome do Participante da Pesquisa 

_____________________________________________________________________ 

Assinatura do Participante da Pesquisa 

___________________________________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador 

____________________________________________________________________ 

Assinatura do Orientador 

 

 

Pesquisadora: FERNANDA CAMILA FERREIRA DA SILVA CALISTO – 87 8845-8669 

Orientadora: MÁRCIA BENTO MOREIRA – 87 21016896 

Coordenador do Comitê de Ética em Pesquisa: Professor ALEXANDRE H. REIS 

Vice-coordenadora do Comitê de Ética em Pesquisa: MÁRCIA BENTO MOREIRA 

Telefone do Comitê: 87 21016896    E-mail: cep@univasf.edu.br  

 

 

mailto:cep@univasf.edu.br
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A P Ê N D I C E       B 

 

P R O T O C O L O    D E    I N S P E Ç Ã O    C L Í N I C A 

 

 

 

 

 

 

 

Data Entrada: ___/___/______          Data Início Procedimentos:   ___/___/_____ 

Identificação: _________________________________________________________________ 

Nome:  ______________________________________________________________________ 

Idade: ___________ Estado civil:   ___________________ Cor:  _______________ 

Nacionalidade:__________________    Naturalidade:   ________________________ 

Profissão: _____________________    Grau de Instrução: _____________________ 

Reside em:  Zona Rural  Zona Urbana  

Cidade/Estado: _________________                    Fone: ( __ ) ___________________ 

Causa do Trauma: _____________________________________________________________ 

Outras informações: ___________________________________________________________ 

 

 

I - RANDOMIZAÇÃO EM GRUPOS:   X  
Y 

 

 

II - EXAMINADOR:   1  
2 

 

III - ANÁLISE MACROSCÓPICA DA FERIDA 

 

 

 

PERÍODO DA AVALIÇÃO:   1º DIA  
10º DIA 

 

VARIÁVEIS ESCORES 

  

Quantidade de exsudato   Grande  Moderada  Escassa 

  

Coloração Predominante   Preta     Amarelada  Rosada 

  

Intensidade de edema   Intenso  Moderado  Leve 

  

Aspecto cosmético        Ruim  Bom 

  

Grau de Odor   Intenso  Moderado  Leve 

  

Tipo de Drenagem   Purulenta  
Serosangui-

nolenta 
 Sanguinolenta 
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A P Ê N D I C E     C 

D A D O S     D A      I N S P E Ç Ã O     C L Í N I C A 

 
 
 
 

 

Fonte: Dados Coletados pela Autora. 

 

 

 

 

Tabela 1 -  Tabela com os valores absolutos obtidos na inspeção clínica contendo a médias 

dos dados coletados por dois examinadores distintos, relacionando as variáveis estudadas 

e seus escores, nos momentos "Antes" e "Depois" dos Grupos Controle e Laser. 
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A P Ê N D I C E      D 

T A B E L A S    COM    V A L O R E S    P E R C E N T U A I S    D A S    

V A R I Á V E I S     A N A L I S A D A S     N A     I N S P E Ç Ã O     C L Í N I C A  

 
Tabela 2 – Apresentação em porcentagem dos dados coletados, na inspeção clínica das feridas 
traumáticas dos grupos Controle (GC) e Laser (GL), referentes à quantidade de exsudato aferido no 
primeiro dia de instituição do protocolo (“Antes”) e no décimo dia de manuseio da ferida (“Depois”). 
 

 

 

Tabela 3 – Valores percentuais dos dados coletados, na inspeção clínica das feridas traumáticas dos 
grupos Controle (GC) e Laser (GL), referentes à coloração analisada no primeiro dia de instituição do 
protocolo (“Antes”) e no décimo dia de manuseio da ferida (“Depois”). 

 

 

Tabela 4 - Apresentação dos valores percentuais dos dados coletados, na inspeção clínica das 
feridas traumáticas dos grupos Controle (GC) e Laser (GL), referentes à coloração que foi avaliada no 
primeiro dia de instituição do protocolo (“Antes”) e no décimo dia de manuseio da ferida (“Depois”). 

 

 

 

 

Fonte: Dados Coletados pela Autora. 

 

Fonte: Dados Coletados pela Autora. 

 

Fonte: Dados Coletados pela Autora. 
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Tabela 5 - Apresentação dos valores percentuais dos dados coletados, na inspeção clínica das 
feridas traumáticas dos grupos Controle (GC) e Laser (GL), referentes ao aspecto cosmético 
analisado no primeiro dia de instituição do protocolo (“Antes”) e no décimo dia de manuseio da ferida 
(“Depois”). 

 

 

Tabela 6 - Apresentação dos valores percentuais dos dados coletados, na inspeção clínica das 
feridas traumáticas dos grupos Controle (GC) e Laser (GL), referentes ao grau do odor e que foram 
analisadas no primeiro dia de instituição do protocolo (“Antes”) e no décimo dia de manuseio da ferida 
(“Depois”). 

 

 

Tabela 7 - Apresentação em porcentagem dos dados coletados, na inspeção clínica das feridas 
traumáticas dos grupos Controle (GC) e Laser (GL), referentes ao tipo de drenagem que foi analisada 
no primeiro dia de instituição do protocolo (“Antes”) e no décimo dia  de manuseio da ferida 
(“Depois”). 

 

 
 

 

 

 

Fonte: Dados Coletados pela Autora. 

 

Fonte: Dados Coletados pela Autora. 

 

Fonte: Dados Coletados pela Autora. 
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A P Ê N D I C E      E 

M E N S U R A Ç Ã O      D A S       F E R I D A S 

Quadro 1- Valores das medidas dos maiores comprimentos longitudinais das feridas do grupo 
controle (GC), nos momentos antes e depois do protocolo do tratamento convencional, com a 
respectiva média e o desvio padrão. 

 
  
 

Quadro 2 - Valores das medidas dos maiores comprimentos transversos das feridas do grupo 

controle (GC), nos momentos antes e depois do protocolo do tratamento convencional, com a 

respectiva média e o desvio padrão. 

 
 

 Fonte: Dados Coletados pela Autora. 

 

Fonte: Dados Coletados pela Autora. 
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Quadro 3 - Valores das medidas das maiores profundidades das feridas do grupo controle (GC), nos 
momentos antes e depois do protocolo do tratamento convencional, com a respectiva média e o 
desvio padrão. 

 
  

 

Quadro 4 - Valores das medidas dos maiores comprimentos longitudinais das feridas do grupo laser 
(GL), nos momentos antes e depois do protocolo do tratamento com uso do LBP, com a respectiva 
média e o desvio padrão. 

 
  

Fonte: Dados Coletados pela Autora. 

 

Fonte: Dados Coletados pela Autora. 
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Quadro 5 - Valores das medidas dos maiores comprimentos transversos das feridas do grupo laser 
(GL), nos momentos antes e depois do protocolo do tratamento com uso do LBP , com a respectiva 
média e o desvio padrão. 

 
  
 
 
Quadro 6 - Valores das medidas das maiores profundidades das feridas do grupo laser (GL), nos 
momentos antes e depois do protocolo do tratamento com uso do LBP , com a respectiva média e o 
desvio padrão. 

 
  
 

Fonte: Dados Coletados pela Autora. 

 

 

Fonte: Dados Coletados pela Autora. 
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A N E X O    A  

CARTA DE APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA 

COMISSÃO DE ÉTICA E DEONTOLOGIA EM ESTUDOS E PESQUISAS – CEDEP 

COMISSÃO DE ÉTICA EM PESQUISA - CEP 
 

 

 

 

 

 

 UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - UNIVASF 

COMISSÃO DE ÉTICA E DEONTOLOGIA EM ESTUDOS E PESQUISAS – CEDEP 

COMISSÃO DE ÉTICA EM PESQUISA - CEP 

 

 

  

Prezada pesquisadora, 

  

É com satisfação que informamos formalmente a Vª. Sª que o projeto 

“Comportamento da cicatrização de feridas traumáticas sob o uso do laser de baixa 

potência” foi aprovado pelo Comitê de Ética e Deontologia em Estudos e Pesquisas – 

(CEDEP) ad referendum no dia 26 de junho de 2013. A partir de agora, portanto, o vosso 

projeto pode dar início à fase prática ou experimental. Informamos ainda que no prazo 

máximo de 1 (um) ano a contar dessa data deverá ser enviado a esse Comitê um relatório 

sucinto sobre o andamento da presente pesquisa. Informamos que para efeito de 

publicação, o presente projeto encontra-se registrado sob o nº 0008/260613 

CEDEP/UNIVASF. 

 

Pesquisadora responsável: Fernanda Camila Ferreira da silva Calisto 
 
Data da entrada: 22/04/2013 

Petrolina-PE, 30 de julho de 2014. 

 

 
(Alexandre H. Reis) 

Coordenador CEDEP/UNIVASF 
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A N E X O     B 

 
 

CARTA DE ANUÊNCIA 

 
 

 

 

 

    

   Petrolina, 03 de abril de 2013. 

  Informamos, para os devidos fins, que aceitamos receber a fisioterapeuta Fernanda Camila 

Ferreira da Silva Calisto, mestranda do Programa de Pós-Graduação de Ciências da Saúde e 

Biológicas da UNIVASF, para desenvolver a pesquisa intitulada "COMPORTAMENTO DA 

CICATRIZAÇÃO DE FERIDAS TRAUMÁTICAS SOB O USO DO LASER DE BAIXA 

POTÊNCIA", sob orientação da Professora Doutora Márcia Bento Moreira. 

Ciente dos objetivos e metodologia do projeto de pesquisa acima citado, concedemos a 

anuência para o seu desenvolvimento nesta instituição, Hospital Universitário Doutor Washington 

Antônio de Barros – UNIVASF, desde que sejam assegurados os seguintes requisitos: 

 O cumprimento das determinações éticas da Resolução 466/12 CNS/MS; 

 A garantia de solicitar e receber esclarecimentos antes, durante e depois do 
desenvolvimento do projeto de pesquisa; 

 A garantia de que não haverá nenhuma despesa para esta instituição que seja decorrente da 
participação desse projeto de pesquisa; 

 O sigilo quanto aos dados confidenciais envolvidos no projeto de pesquisa referente à 
instituição e aos seus profissionais, assim como de anonimato. 
 

No caso do não cumprimento dos itens acima, a instituição tem a liberdade de retirar sua 
anuência, a qualquer momento do projeto de pesquisa, sem penalização alguma. 

Nesse sentido, concordamos em fornecer todos os subsídios para o desenvolvimento do Projeto 
de Pesquisa. 

 

 
 

 


