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RESUMO 
 
A disfunção dos leucócitos, macrófagos e fibroblastos em pessoas acometidas por 
Diabetes mellitus, acarreta uma fase inflamatória prolongada e consequentemente um 
processo cicatricial mais lento. A terapia com laser e diodo emissor de luz – “Light 
Emitting Diode” (LED) tem efeitos essenciais na reparação cutânea, aceleração do 
processo inflamatório, reabsorção do edema, aumento da proliferação de fibroblastos 
e maior síntese de colágeno. Assim, este estudo tem como objetivo avaliar o processo 
de cicatrização nas feridas cutâneas em ratos saudáveis e diabéticos tratadas com 
LED (620-630nm) e laser (660nm). Foram selecionados aleatoriamente 36 ratos 
Wistar machos sendo 18 ratos com diabetes e 18 ratos sem diabetes, adultos com 8 
semanas de idade, com peso variando entre 210 a 260 gramas, distribuídos em dois 
grupos: Grupo Saudáveis foi subdividido em três sub-grupos: Grupo Saudável 
Controle (GSC). Grupo Saudável Laser (SLaser). Grupo Saudável Led (SLED) e O 2º 
Grupo Diabéticos foi subdividido em três sub-grupos: Grupo Controle diabético (DC). 
Grupo Diabético Laser (DLaser); Grupo Diabético LED (DLED). Foram considerados 
diabéticos os ratos que após cinco dias da administração estreptozotocina (STZ) (47 
mg / kg), apresentaram níveis de glicemia maiores ou iguais a 250 mg/dL. Iniciou 
aplicabilidade da terapia LED e Laser após 6 horas do procedimento cirúrgico, 
aplicados diariamente por 15 dias. Para análise dos resultados, foi realizado o teste 
estatístico de Kruskal-Wallis sobre os parâmetros avaliados. Houve diferença 
significativa na comparação estatística entre os tratamentos (GDc vs GDLaser vs 
GDLED), em relação as variáveis: tecido conjuntivo fibroso e neovascularização. Nos 
grupos saudável e diabético foi encontrada moderada quantidade de tecido conjuntivo 
fibroso e neovascularização. Conclui-se que aplicação do LED e laser nas feridas 
cirúrgicas em ratos potencializa a cicatrização cutânea e a utilização do LED em ratos 
diabéticos promovem formação de maior quantidade de tecido conjuntivo fibroso e 
neovascularização.   
 
 
Palavras-chave: Diabetes mellitus, Fototerapia, Laserterapia, Ledterapia e Reparo 
tecidual. 
 

  



 

ABSTRACT 
 

The dysfunction of the leukocytes, macrophages and fibroblasts in people affected by 
Diabetes mellitus, entails a prolonged inflammatory phase and consequently a slower 
cicatricial process. Laser and light emitting diode (LED) therapy has essential effects 
on skin repair, inflammatory process acceleration, edema reabsorption, nerve 
regeneration, increased fibroblast proliferation and increased collagen synthesis. 
Thus, this study aims to evaluate the healing process in cutaneous wounds in healthy 
and diabetic rats treated with LED (620-630nm) and laser (660nm). Thirty-six male 
Wistar rats were randomly selected: 18 rats with diabetes and 18 rats without diabetes, 
8 weeks old adults, weighing between 210 and 260 grams, distributed in two groups: 
Healthy group was subdivided into three subgroups: Group Healthy Control (GSC). 
Healthy Laser Group (SLaser). Healthy Group Led (SLED) and The 2nd Diabetic 
Group was subdivided into three subgroups: Diabetic Control Group (DC). Diabetic 
Laser Group (DLaser); LED Diabetic Group (DLED). Rats greater than or equal to 250 
mg / dL were found to be diabetic after five days after administration of streptozotocin 
(STZ) (47 mg / kg). Initiated the applicability of LED and Laser therapy in the 
postoperative period after 6 hours of the surgical procedure, applied daily for 15 days. 
To analyze the results, the Kruskal-Wallis statistical test was performed on the 
parameters evaluated between the treatment types. There was a significant difference 
in the statistical comparison between the treatments (GDc vs GDLaser vs GDLED), in 
relation to the variables fibrous connective tissue and neovascularization. In healthy 
and diabetic groups we found moderate amount of fibrous connective tissue and 
neovascularization. It is concluded that LED and laser application in surgical wounds 
in rats potentiates cutaneous healing and the use of LED in diabetic rats promote the 
formation of a greater amount of fibrous connective tissue and neovascularization. 

Keywords: Diabetes mellitus, Phototherapy, Laser therapy, Led therapy and Tissue 
repair. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A pele é considerada um dos maiores órgãos do corpo humano, apresenta uma 

área total que varia de 2.500cm² no nascimento a 18.000 - 25.000 cm² em um ser 

humano adulto. Sua espessura pode variar de 1,5mm a 4 mm, com peso médio (seca) 

de aproximadamente 2kg a 4kg, sendo composta por diferente células e estruturas 

(GARTNER; HIATT, 2007). 

A cicatrização de feridas consiste em perfeita e coordenada cascata de eventos 

celulares, moleculares e bioquímicos que interagem para que ocorra a reconstituição 

tecidual. Os mecanismos da cicatrização foram sequenciados de forma ordenada em 

três fases, divididas em: fase inflamatória, fase de proliferação ou de granulação e 

fase de remodelamento ou de maturação (BROUGHTON; JANIS; ATTINGER, 2006).  

O DiabeBtes mellitus (DM) consiste em uma desordem metabólica complexa 

cujos componentes causam vários efeitos diretos e indiretos no reparo de lesões 

teciduais (FERREIRA et al., 2013). 

O DM tem sido associado clinicamente e experimentalmente a um processo 

cicatricial mais demorado, disfunção dos leucócitos polimorfonucleares, macrófagos e 

fibroblastos, com uma fase inflamatória prolongada, decréscimo na biossíntese de 

colágeno e glicosaminoglicanas, resultando no retardo da formação do tecido de 

granulação. As falhas mais importantes do reparo ocorrem em estágios iniciais de 

cicatrização, levando à diminuição dos elementos celulares e alterações na síntese 

de colágeno (SOUZA et al., 2012). 

A radiação emitida pelos lasers de baixa potência tem demonstrado efeitos 

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

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

comprimentos de onda capazes de penetrar nos tecidos (LINS et al., 2010). 

Os LEDs são diodos de semicondutores complexos que convertem corrente 

elétrica em um espectro luminoso estreito não coerente. Os comprimentos de onda 

dos LEDs variam entre 405nm (azul) a 940nm (infravermelho) (GADELHA; COSTA; 

2009). 

A Luz Emitida por Diodos (LED) apresenta resultados positivos no processo de 

cicatrização com efeitos fisiológicos essenciais na reparação cutânea, como 

aceleração do processo inflamatório, reabsorção do edema, regeneração nervosa, 

aumento da proliferação de fibroblastos, metabolismo celular reforçada, maior síntese 
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de colágeno e transformação de fibroblastos em miofibroblastos, diminuição assim o 

tempo de cicatrização (AGNES, 2013). 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 ANATOMIA DA PELE 

 

A pele consiste de duas camadas principais, epiderme, derme e seus 

derivados, os follículos pilosos, as glândulas sudoríparas, as glândulas sebáceas e as 

unhas conhecidas como o tegumento (GARTNER; HIATT, 2007).  

O tegumento é composto pela pele e seus derivados, incluindo as glândulas 

sebáceas, glândulas sudoríparas, os folículos pilosos e as unhas, apresentando 

funções que envolvem proteção, regulação da temperatura, recepção de sensações, 

excreção e absorção da radiação ultra-violeta (JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2010). 

A pele tem importante papel na regulação imunológica através dos tecidos 

linfóides associados à mesma, que consistem em linfócitos e células apresentadoras 

de antígenos (queratinócitos, células de langerhans, mastócitos e macrófagos), que 

se movimentam na pele através dos vasos linfáticos e da corrente sanguínea (ABBAS; 

KUMAR; MITCHELL, 2012). 

 

2.2 REPARAÇÃO TECIDUAL 

 

A cicatrização é o processo pelo qual um tecido lesado é constituído por tecido 

conjuntivo vascularizado, quer lesão tenha sido traumática ou necrótica 

(PANOBIANCO et al., 2012). 

Logo após surgimento de uma lesão, há uma complexa liberação de 

mediadores que dão início ao processo de reparo, que se inicia pela inflamação, fase 

da migração de leucócitos e plaquetas; seguido pela fase proliferativa ou granulação, 

com destaque para a angiogênese e para o aumento no número de fibroblastos; e 

finalmente, conclui-se com a remodelação. Esta última fase dura meses e tem como 

meta a melhoria nos componentes das fibras colágenas e a reabsorção de água para 

aumentar a força da cicatriz e diminuir sua espessura (ISAAC et al., 2010). 

O processo de reparo tecidual é complexo e compreende alterações vasculares 

e celulares, proliferação epitelial e de fibroblastos, síntese e deposição de colágeno, 

produção de elastina e proteoglicanos, revascularização e contração da ferida 

(BUSNARDO et al., 2010). 

Segundo Sabiston (2010) o reparo de feridas é um esforço dos tecidos lesados 
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para restaurar a função e a estrutura normais após trauma. Existem três fases no 

reparo cutâneo: a Inflamação (resposta imediata a lesão tecidual) previne lesão 

adicional, ocorre hemostasia e inflamação. A fase de proliferação (processo reparador 

e regenerativo) consiste na reepitalização, síntese da matriz e neovascularização para 

aliviar a isquemia do traumatismo. Fase de remodelação é o período de contração da 

cicatriz, ligação cruzada de colágeno, retração e perda de edema. 

Na fase inflamatória após a ocorrência do ferimento, inicia-se o extravasamento 

sanguíneo que preenche a área lesada com plasma e elementos celulares, 

principalmente plaquetas. A agregação plaquetária e a coagulação sanguínea geram 

um tampão, rico em fibrina, que além de restabelecer a hemostasia e formar uma 

barreira contra a invasão de microrganismos, organiza matriz provisória necessária 

para a migração celular. Essa matriz servira também, como reservatório de citocinas 

e fatores de crescimento que serão liberados durante as fases seguintes do processo 

cicatricial (MENDONÇA; NETTO, 2009). 

Oliveira; Dias (2012) afirmaram que a fase inflamatória da cicatrização é 

caracterizada basicamente pela presença de células inflamatórias no tecido cicatricial, 

inúmeros mediadores químicos, leucócitos polimorfonucleares (PMN), macrófagos e 

linfócitos.  

O segundo estágio do processo de cicatrização é a fase de proliferação e que 

se caracteriza por fibroplasia, angiogênese e reepitalização, compõem o chamado 

tecido de granulação responsável pela ocupação do tecido lesionado ocorrendo cerca 

de quatro dias após a lesão. Os fibroblastos produzem a nova matriz extracelular 

necessária ao crescimento celular enquanto os novos vasos sanguíneos carreiam 

oxigênio e nutrientes necessários ao metabolismo celular local (ISAAC et al., 2010). 

A angiogênese é o processo de formação de novos vasos sanguíneos, 

necessário para manter o ambiente de cicatrização da ferida. Em todas as feridas, o 

suprimento sanguíneo dos fibroblastos responsáveis pela síntese de colágeno provém 

de um intenso crescimento de novos vasos, caracterizando a cicatrização por segunda 

intenção e o tecido de granulação (TAZIMA et al., 2008). 

Para Mendonça; Neto (2009) na fase de reparação tecidual ocorre a maturação 

dos elementos e alterações na matriz extracelular, ocorrendo o deposito de 

proteoglicanas e colágeno. Em fase mais tardia, os fibroblastos do tecido de 

granulação transformam-se em miofibroblastos comportando-se como um tecido 

contrátil responsivo aos agonistas que estimulam o musculo liso.  
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Segundo Oliveira e Dias (2012) na fase de maturação ocorre reorganização da 

matriz extracelular, que se transforma de provisória em definitiva, diminuição da 

atividade celular e do número de vasos sanguíneos, perda do núcleo dos fibroblastos, 

levando a maturação da cicatriz. Com decorrer da fase a maioria dos vasos, 

fibroblastos e células inflamatórias desaparece do local da ferida mediante processos 

de emigração, apoptose ou outros mecanismos desconhecidos de morte celular. Esse 

fato leva a formação de cicatriz com reduzido número de células. Por outro lado, se 

persistir a celularidade no local, ocorrera a formação de cicatrizes hipertróficas ou 

queloides. 

A característica mais importante desta fase é a deposição de colágeno de maneira 

organizada. É onde ocorre a substituição do colágeno tipo III pelo tipo I, absorção de água, 

diminuição do número de vasos sanguíneos, reorientação das fibras ao longo de linhas 

de sobrecargas aplicadas à lesão, resultando desse modo em um tecido com maior força 

tensil. Esta fase pode levar de seis meses a dois anos (BALBINO et al., 2005). 

 

2.3 DIABETES E PROCESSO DE CICATRIZAÇÃO 

 

2.3.1 Descrição Diabetes Mellitus (DM) 
 

O diabetes mellitus (DM) configura-se hoje como uma epidemia mundial, 

traduzindo-se em grande desafio para os sistemas de saúde de todo o mundo 

(BRASIL, 2013). 

O DM consiste em um distúrbio metabólico caracterizado por hiperglicemia 

persistente, decorrente de deficiência na produção de insulina ou na sua ação, ou em 

ambos os mecanismos, ocasionando complicações em longo prazo. Atinge 

proporções epidêmicas, com estimativa de 415 milhões de portadores de DM 

mundialmente (BRASIL, 2017). 

 Segundo Cortez et al. (2015) o DM é a condição crônica que mais cresce, 

principalmente nos países em desenvolvimento. Destaca-se pela gravidade das suas 

complicações, além de ser considerado um problema de saúde pública em virtude do 

crescimento e envelhecimento populacional, da maior urbanização, da crescente 

prevalência de obesidade e sedentarismo, bem como da maior sobrevida das pessoas 

com diabetes.  

Conforme Souza et al. (2012) o DM é uma doença crônica associada a 
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complicações micro e macrovasculares de elevada morbimortalidade, redução da 

qualidade de vida, requerendo cuidado contínuo, educação permanente e suporte 

para prevenção de complicações agudas e redução do risco de complicações 

crônicas. Os fatores causais dos principais tipos de DM – genéticos, biológicos e 

ambientais – ainda não são completamente conhecidos  

O DM inclui um grupo de doenças metabólicas caracterizadas por 

hiperglicemia, resultante de defeitos na secreção de insulina e/ou em sua ação.  A 

hiperglicemia se manifesta por sintomas como poliúria, polidipsia, perda de peso, 

polifagia e visão turva ou por complicações agudas que podem levar a risco de vida: 

a cetoacidose diabética e a síndrome hiperosmolar hiperglicêmica não cetótica. A 

hiperglicemia crônica está associada a dano, disfunção e falência de vários órgãos, 

especialmente olhos, rins, nervos, coração e vasos sanguíneos (CORTEZ et al., 

2015). 

A classificação atual do DM está representada as formas mais frequentes de 

diabetes são o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2,  termos "dependente de insulina" e 

"não dependente de insulina" anteriormente atribuídos respectivamente aos dois tipos 

de diabetes foram eliminados (GROSS et al., 2002). 

O DM é classificado em tipo 1 (A e B), tipo 2, diabetes gestacional e outros tipos 

específicos. O DM tipo 2 (DMT2), que é o mais predominante e correspondente a 90 

a 95% dos casos, se manifesta principalmente em adultos. Trata-se de um distúrbio 

resultante da produção insuficiente ou resistência à ação da insulina. As principais 

causas deste tipo de DM estão relacionadas à obesidade e estilo de vida sedentário 

(FLOR; CAMPOS, 2017) 

Segundo Bertonhi e Dias (2018) O DMT1 atualmente é dividido em duas 

categorias: 1A e 1B. O tipo 1A (autoimune) é resultado da destruição imune das 

células beta pancreáticas, o que consequentemente leva à incapacidade do 

organismo em produzir insulina. É comum o DMT1 ser diagnosticado na infância ou 

adolescência e geralmente corresponde 5 a 10% dos casos. O tipo 1B (idiopático) não 

tem causa definida e corresponde aos casos onde não há presença de marcadores 

imunes.  

O DMB Tipo 2 é uma síndrome de etiologia múltipla, decorrente da falta de 

insulina e/ou da incapacidade da mesma de exercer adequadamente seus efeitos, 

resultando em resistência a este hormônio, seguida pela incapacidade das células β 

em compensar tal resistência (disfunção das células β pancreáticas) (BRASIL, 2017). 
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Segundo as Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes 2017-2018 o DM 

trata-se de doença poligênica, com forte herança familiar, ainda não completamente 

esclarecida, cuja ocorrência tem contribuição significativa de fatores ambientais. 

Dentre eles, hábitos dietéticos e inatividade física, que contribuem para a obesidade, 

destacam-se como os principais fatores de risco.  

Os pacientes com DMT2 normalmente produzem insulina, mas suas células 

não conseguem utilizá-la adequadamente devido à diminuição da sua ação, quadro 

caracterizado como resistência à insulina. Dessa forma, não há efetiva ação 

hipoglicêmica da insulina e a diminuição da captação de glicose pelas células resulta 

no aumento da produção de glicose hepática, o que colabora ainda mais com o 

aumento da glicemia e se associa com altos níveis de insulina no sangue (BERTONHI; 

DIAS, 2018). 

Diversas pesquisas utilizam a indução de DM tipo 2 através do medicamento 

estreptozotocina (STZ), considerada uma glicosamina-nitrosureia comumente usada 

para produzir o diabetes (SANTOS et al., 2012). 

A STZ é um análogo da N-acetilglucosamida (GlcNAc) é transportada pelas 

células do pâncreas pelo transportador de glicose GLUT-2, causando a toxicidade 

destas células e resultando em deficiência de insulina. Outros mecanismos são 

propostos para replicar a citotoxicidade produzida pela STZ. A alcalinização do DNA 

celular e subsequente ativação da poli-ADP ribose sintetase causam depleção rápida 

e letal de NAD nas células pancreáticas, com subsequente redução no nível de ATP 

e posterior inibição da síntese e secreção da insulina. Por outro lado, evidências 

indicam que os radicais livres podem ter um papel essencial no efeito diabetogênico 

da STZ (FURLAN, 2001). 

 

2.3.2 Processo de Cicatrização Diabetes  
 

Segundo Carvalho et al. (2016) entre as inúmeras repercussões da DM 

destaca-se o reparo lento da integridade anatômica e funcional tecidual que repercute 

negativamente em vários eventos bioquímicos e celulares que estão envolvidos na 

resposta tecidual à lesão, os quais são dependentes da qualidade do reparo. 

Segundo Andrade et al. (2013), no paciente diabético, ocorre dificuldade de 

cicatrização das feridas, devido ao comprometimento da perfusão sanguínea, 

impedindo adequado fornecimento de oxigênio, nutrientes e antibióticos, 
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principalmente nos membros inferiores. Isso leva à desorganização dos estágios 

iniciais de reparo, ocasionando atraso no processo de regeneração tecidual.  

A resposta inflamatória que sucede a lesão é importante para a rápida 

cicatrização da ferida. No diabetes, há inicialmente retardo no influxo de células 

inflamatórias para o local do ferimento, mas, quando estas células se estabelecem, 

ocorre então o estado de inflamação crônica, dificultando a deposição de 

componentes da matriz, o remodelamento e, finalmente, o fechamento da ferida 

(LIMA; ARAUJO, 2013). 

Segundo Souza et al. (2012) O DM apresenta um processo cicatricial mais 

demorado, embasados em evidências de disfunção dos leucócitos 

polimorfonucleares, macrófagos e fibroblastos, com uma fase inflamatória prolongada, 

decréscimo na biossíntese de colágeno e glicosaminoglicanas, resultando no retardo 

da formação do tecido de granulação. As falhas mais importantes do reparo ocorrem 

em estágios iniciais de cicatrização, levando à diminuição dos elementos celulares e 

alterações na síntese de colágeno. 

Para Lima e Araújo (2013) a resposta inflamatória sustentada é acompanhada 

pela interação de uma classe de moléculas heterogêneas chamadas de produtos 

finais da glicação avançada (AGEs), importantes mediadores patogênicos das 

complicações do diabetes, e o seu receptor chamado de RAGE, produzido nos tecidos 

e vasculatura sob condições fisiológicas. Esta ligação AGEs-RAGE, estimula a 

liberação de moléculas pró-inflamatórias, como o TNF-α e as metaloproteinases 

(MMPs) destruidoras da matriz, as quais limitam o fechamento da ferida. Além disso, 

pode ocorrer a redução da síntese de colágeno por parte dos fibroblastos, 

comprometendo ainda mais o processo normal de cicatrização. 

Pacientes diabéticos apresentam altos índices de mortalidade e morbidades, 

não em decorrência do aparecimento de lesões crônicas, mas ao fato de serem 

susceptíveis a infecções (ANDRADE et al., 2014). 

Segundo Meireles et al. (2014) sendo a inflamação um fenômeno vascular e 

celular, os problemas vasculares prevalentes, no portador de diabetes, contribuem, 

sobremaneira, para as alterações nos eventos inflamatórios observados. Os 

problemas vasculares incluem aumento da glicosilação do colágeno da parede dos 

vasos, defeitos na agregação plaquetária, a partir do aumento da agregação das 

plaquetas e vasoconstricção. Esses problemas levam aos tromboembolismos e 

deficiências na circulação periférica, além da proliferação de células musculares lisas 



19 

da parede arterial, o que contribui para o aumento da sua contração e promoção da 

insuficiência vascular periférica.  

 

2.4 CARACTERÍSTICAS DO LASER E LED 

 

Segundo Menezes (2017) o termo fototerapia foi substituído recentemente pelo 

termo fotobiomodulação (photobiomodulation). A fotobiomodulação baseia-se na 

interação da luz com os tecidos estimulando os processos fotofísicos, fotoquímicos e 

fotobiológicos, atuando em nível celular, mitocôndrias celulares que sofrem 

modificações estruturais e metabólicas 

O Laser e LED não existe na natureza, é produzido a partir de um mecanismo 

especial, em que os átomos do meio ativo se tornam excitados na presença de uma 

fonte de energia, como uma lâmpada, que excita um grande número de elétrons em 

repouso, que, por sua vez, são capazes de produzir fótons (AGNES, 2013). 

A luz terapêutica corresponde a uma pequena porção de espectro de radiação 

eletromagnético total, e compreende os comprimentos de onda visível ao 

infravermelho próximo (300 nm a 1.100 nm) (CAVALCANTI et al., 2011). 

O espectro de radiação eletromagnética estende-se, em ordem crescente de 

energia, das ondas de rádio com longos comprimento de onda (103-100) nm, até 

radiações de altíssima energia com comprimentos de onda muito curtos entre (10-10-

10-15) nm. A parte visível é uma região intermediária entre infravermelho e o 

ultravioleta (MENEZES, 2017). 

Os vários tipos de ondas eletromagnéticas diferem quanto ao comprimento de 

onda, fato esse que modificam o valor da frequência, e, também da forma com que 

elas são produzidas e captadas, ou seja, de qual fonte se originam e quais 

instrumentos são utilizados para que possa captá-las (AGNES, 2013). 

Carvalho et al. (2011) afirma que o laser é uma radiação eletromagnética não 

ionizante, com características de monocromaticidade, coerência, direcionalidade e 

possibilidade de focalização em pequenas áreas.  

A monocromoticidade demostra espectrograficamente a cor da radiação de 

laser é única e de tal pureza que raramente acontece na natureza. Coerência refere-

se à organização da onda emitida, todas estão na mesma fase e possui o mesmo 

comprimento e orientação (AGNES, 2013). 

A geração da onda eletromagnética é dependente da excitação dos elétrons 
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dos elementos constituintes do material ativo. Os elétrons que compõem os átomos 

ou moléculas do meio ativo emitem luz (fótons) por meio de saltos de níveis de energia 

CAVALCANTI et al., 2011). 

Um laser e LED é constituído de um meio ativo que pode ser sólido, líquido, 

gasoso, semissólidos e semicondutores (LINS et al., 2011).  

O meio ativo que gera a emissão do laser é composto de um conjunto de 

átomos ou moléculas que apresenta diversos níveis de energia. Denominando GÁS: 

Argônio, Co, Helio Neon. Sólido: Nd:YAG, Erb:YA. Semicondutores: Diodo ou 

Arsenêto de Gálio (AsGa) e Arsenêto de Gálio e Alumínio (AsGaAL) (AGNES, 2013). 

Dos materiais mais comumente utilizados na laserterapia são: o laser de Hélio-

Neon (He-Ne), cujo comprimento de onda está situado dentro da faixa de luz visível 

(luz vermelha); o laser de Arsenato de Gálio-Alumínio (Ga-As-Al), também chamado 

de laser de diodo, cujo comprimento de onda situado fora do espectro de luz visível 

(luz infra-vermelha); e o laser combinado de Hélio-Neon diodo. Esses materiais 

produzem radiação na faixa entre 630 nm e 950 nm (LINS et al., 2010). 

A absorção e a penetração da luz nos tecidos biológicos dependem 

fundamentalmente do comprimento de onda e dos cromóforos. Quanto maior o 

comprimento de luz, menor energia e maior penetração nos tecidos (MENEZES, 

2017). 

Os principais cromóforos cutâneos são água, a melanina, a hemoglobina e a 

oxihemoglobina. Os cromóforos são os responsáveis por absorver a luz dos fótons. 

Este fenômeno estabelece um estado molecular eletronicamente excitado que resulta 

em modulação da atividade celular (AGNES, 2013). 

 

2.5 LASERTERAPIA 

 

A palavra laser corresponde a uma sigla composta pelas primeiras letras de 

light amplification by stimulated emission of radiation, a qual significa “amplificação da 

luz por emissão estimulada de radiação” (LINS et al., 2011). 

Os lasers são classificados em alta potência e baixa potência. O laser de alta 

potência ou cirúrgico (Hight Intensity Laser Treatment – HILT) tem efeitos de ablação 

sendo indicado para procedimentos cirúrgicos como cortes, coagulação e 

cauterização. O laser de baixa intensidade ou de baixa potência (Low-level Laser 

Therapy – LLLT) é utilizado para fins terapêuticos e bioestimulantes, agindo 



21 

principalmente como acelerador de processos cicatriciais (CAVALCANTI et al., 2011). 

Segundo Menezes (2017) a interação entre laser e tecido biológico é 

dependente do comprimento de onda da luz e das propriedades ópticas dos tecidos, 

pois certos elementos teciduais como células, mitocôndrias e vasos podem provocar 

dispersão da luz. 

A emissão de luz laser pode ao incidir sobre os tecidos ser refletida uma parte 

ser penetrada e outra parte será refletido. Refração, espalhamento e transmissão são 

fenômenos que podem ocorrer quando a radiação eletromagnética for absorvida. 

Somente os fótons não refletidos, não absorvidos ou espalhados na mesma direção 

do feixe incidente são transmitidos pelos tecidos (AGNES, 2013). 

A reação fotobiológica implica na absorção de um comprimento de onda 

específico por moléculas fotorreceptoras especializadas, denominadas de cromóforos 

(KARU, 1999).  

O laser é considerado uma terapia não invasiva, indolor, não térmica e 

asséptica, sem efeitos colaterais, com boa relação custo benefícios, que, aliado a 

segurança do tratamento, justificam o crescente interesse dos pesquisadores quanto 

ao mecanismo de ação e seus efeitos terapêuticos (LEAL; BEZERRA; LEMOS, 2012). 

A palavra laser é consagrada pelo uso e define fonte de luz monocromática, 

intensa, coerente e colimada, cuja emissão de radiação se faz pelo estímulo de campo 

externo, com aplicações variadas e crescentes na indústria, na engenharia, na 

medicina humana e mais recentemente, na medicina veterinária (ANDRADE et al., 

2014). 

Segundo Lins et al. (2011) a radiação emitida pelos lasers de baixa potência 

tem demonstrado efeitos analgésicos, anti-inflamatórios e cicatrizantes, sendo, por 

isso, bastante utilizada no processo de reparo tecidual, em virtude das baixas 

densidades de energia usadas e comprimentos de onda capazes de penetrar nos 

tecidos. 

Conforme Formighieri et al. (2015) o efeito analgésico do laser, ocorre devido 

aumento da endorfina circulante e do efeito anti-inflamatório por meio da quebra de 

mastócitos, aumento na histamina que provoca vasodilatação, o que acarreta no 

aumento da permeabilidade vascular e atua no ciclo-oxigenase, inibindo as 

prostaglandinas sobre ácido araquidônico. 

Segundo Meireles et al. (2014) as aplicações dos lasers terapêuticos, pode ser 

destacada a sua ação seletiva sobre os fatores desencadeadores do reparo tecidual. 



22 

Esses lasers, quando usados dentro de parâmetros adequados, estimulam muitos dos 

elementos envolvidos nas três fases do processo cicatricial, e segundo pesquisas, 

contribuem para uma cicatrização em menor tempo, com menor desconforto para o 

paciente, além de, ao final do processo, se chegar a uma maior qualidade de 

organização histológica e força tênsil do tecido. 

Andrade et al. (2014) afirma que o laser eleva a motilidade de células epiteliais, 

a quantidade de tecido de granulação e, podem diminuir a síntese de mediadores 

inflamatórios. Sua ação pode ser observada sobre a redução da área de feridas 

cutâneas tanto em humanos quanto em animais, muito embora a adoção das variáveis 

físicas implicadas nos tratamentos ainda não seja um consenso entre os autores. 

De acordo com Agnes (2013) os efeitos  bioquímicos  constitui os principais 

mecanismo de resposta da interação do laser com o tecidos, como o estimulo da 

liberação de histamina, serotonina e bradicinina, linfócitos aumentando sua 

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

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

de fibrina quanto de colágeno, aumento do fluxo hemático e estímulo sobre a produção 

de tecido de granulação. 

A terapia por laser de baixa potência atua melhorando o processo de reparo 

em tecidos biológicos por sua capacidade biomoduladora, atuando positivamente na 

cicatrização de tecidos moles por favorecer a angiogenese, com o aumento de células 

como os fibroblastos, acarretando aumento da síntese de colágeno e na proliferação 

de células epiteliais (MENEZES, 2017). 

Existem vários mecanismos pelos quais o laser de baixa potência pode induzir 

a atividade mitótica dos fibroblastos. Ele estimula a produção do fator de crescimento 

fibroblástico básico (FGFb), que constitui um polipeptídio multifuncional, secretado 

pelos próprios fibroblastos, com capacidade para induzir não somente a proliferação, 

mas também a diferenciação fibroblástica, e afeta as células imunes que secretam 

citocinas e outros fatores regulatórios do crescimento para fibroblastos (ANDRADE; 

CLARK; FERREIRA, 2014).  

Segundo Andrade et al. (2014) os efeitos fotobiológicos da radiação laser, 

convencionalmente, pode ser divididos em curto e longo prazo. As respostas em curto 

prazo são aquelas nas quais o efeito pode ser observado poucos segundos ou minutos 

após a irradiação. Já os efeitos observados em longo prazo são aqueles que ocorrem 

horas ou ainda dias após o final da irradiação e, usualmente, envolvem nova 
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biossíntese celular, especialmente na fase proliferativa da inflamação. 

Conforme Andrade et al. (2014) a terapia com laser vermelho tem sido 

administrada com o objetivo de promover melhor resolução de processos 

inflamatórios, redução da dor, evitar a ocorrência de edema, bem como, preservar 

tecidos e nervos adjacentes ao local da injúria. Tais efeitos podem ser alcançados 

através de comprimentos de onda entre 600 e 1000nm e potências de 1mW a 

5W/cm2. Os autores ressaltam ainda, que potências muito baixas (2,5 W/cm2) ou 

muito elevadas (25 W/cm2), podem ocasionar efeitos inversos.  

Segundo Freitas (2013) a terapia Laser de baixa intensidade, diminui o tempo 

de remodelação e melhorando a qualidade do tecido em neoformação. O mecanismo 

biológico básico promovido por este recurso eletrofísico parece ser a absorção de luz 

vermelha e infravermelha por cromóforos contidos nos componentes proteicos da 

cadeia respiratória localizado nas mitocôndrias, que, por sua vez, ao absorverem a 

energia desencadeiam uma cascata de eventos bioquímicos, resultando no aumento 

da atividade enzimática, produção de adenosina trifosfato (ATP), síntese proteica, 

proliferação celular, deposição e organização do colágeno. 

 

2.6 LEDTERAPIA 

 

O LED (Light emitting diode) Diodo Emissor de Luz é uma de fototerapia que 

começa a ganhar espaço nas clínicas de reabilitação e de tratamentos dermatológicos 

(DOURADO et al., 2011). 

Sendo considerado uma inovação por não emitir calor, ser portátil e de fácil 

aplicação e ter maior vida útil em relação às outras modalidades de fototerapia, como 

o laser e o infravermelho (MOURA et al., 2014). 

Segundo Gadelha e Costa (2009) os LEDs são diodos de semicondutores 

complexos que convertem corrente elétrica em um espectro luminoso estreito não 

coerente. Os comprimentos de onda dos LEDs variam entre 405nm (azul) a 940nm 

(infravermelho).  

Agnes (2013) afirma que os diodos emissores de Luz (LED) possuim uma luz 

monocromática, igual ao laser emitindo em um único comprimento de onda, entretanto 

não existe coerência espacial, mas existe a coerência temporal. 

A coerência é o que distingue o laser do diodo emissor de luz. Enquanto o laser 

é coerente e monocromático, o LED apresenta característica não-coerente 



24 

(DOURADO et al., 2011). 

Segundo Meyer et al. (2010) pesquisas comparam LASER HeNe coerente e a 

radiação LED não coerente e foi concluído que os dois tratamentos apresentaram 

efeitos muito semelhantes na cicatrização de feridas e na atividade dos leucócitos no 

exsudato de feridas e que a coerência não é responsável dos efeitos fisiológicos. 

Outra diferença significante entre lasers e LEDs é o modo como a energia 

luminosa é liberada. O pico de energia liberada no LED é mensurado em mili Watts, 

já o laser é em Watts, porém, apresentam o mesmo comprimento de onda. Os LEDs 

não liberam energia suficiente para causar danos aos tecidos humanos e não oferece 

o mesmo risco de acidentes aos olhos que o laser (MOURA et al., 2014). 

A luz emitida vai do comprimento de onda do ultravioleta ao visível e ao 

infravermelho, que vai dos 247 aos 1300 nanômetros (nm). As cores mais usadas são: 

Azul (400-470nm), Verde (470-550nm), Vermelho (630-700nm), Infravermelho (700-

1200nm) (DOURADO et al., 2011). 

Os efeitos fisiológicos do Led vermelho (630-700nm) iniciam por uma complexa 

cascata de sinalização celular desenvolvido pelo estímulo luminoso gerando 

mudanças na homeostase celular, alterações na ATP ou níveis de AMPc, modulação 

da síntese de DNA E RNA, modificações na permeabilidade da membrana (AGNES, 

2013). 

Conforme Meyer et al. (2010) a fotoestimulação ou foto-ondulação decorrente 

dessa luz atua sobre a célula na permeabilidade, sobre as mitocôndrias 

estimuladoras, na síntese de ATP e nas proteínas como colágeno e a elastina. Esta 

luz age também como antimicrobiano e anti-inflamatório, dependendo do comprimento 

de onda e, por isso, os LEDs são indicados para as mais variadas afecções 

inflamatórias. 

Para Moura et al. (2014) a fototerapia tem evidenciado efetividade no que diz 

respeito ao reparo tecidual, trazendo benefícios nas três fases do processo cicatricial: 

inflamatória, proliferativa e de remodelação da cicatriz. Há o incremento da adenosina 

trifosfato (ATP), aumento na síntese proteica, estimulação para neoangiogênese, 

contribuição nutricional, que está associada ao aumento da atividade mitótica e 

resultando numa facilitação para a multiplicação celular e formação de novos tecidos 

e vasos.  

O mecanismo de ação da fototerapia é baseado em reações fotobiológicas que 

envolvem a absorção de um determinado comprimento de onda por moléculas 
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fotorreceptoras específicas. Essas reações são classificadas em primária, 

caracterizada pela interação da luz com a molécula fotorreceptora, e secundária, que 

corresponde a fotorresposta, isto é, o resultado fisiológico causado pela interação 

primária alterando a permeabilidade e o metabolismo celular, a síntese DNA e RNA, 

a proliferação fibroblástica, entre outras respostas a nível celular (CHAVES et al., 

2014). 

Meyer et al. (2010) afirma que a ação do Led ocorre através da estimulação 

direta intracelular, mais especificamente nas mitocôndrias estimuladoras: 

reorganizando as células, inibindo algumas ações e estimulando outras, na síntese de 

ATP e nas proteínas, como colágeno e a elastina, resultando no chamado efeito da 

fotobioestimulação ou fotomodulação. Estes, também, atuam como antimicrobianos e 

antiinflamatórios, dependendo do comprimento de onda utilizado. 

A fotoestimulação pelo Led no processo de cicatrização da ferida pode ser 

mediada por aumento da proliferação de fibroblastos, metabolismo celular reforçada, 

maior (pro) síntese de colágeno e transformação de fibroblastos em miofibroblastos 

(AGNES, 2013). 

Segundo Ferreira et al. (2013) a radiação eletromagnética emitida por um LED 

pode ser absorvida pelo citocromo c oxidase, presente nas mitocôndrias das células 

eucariotas. Essa interação luz‑tecido pode levar ao aumento da atividade metabólica 

celular, do número de fibroblastos e da síntese de colágeno. 

Dourado et al. (2011) afirma que a fotobiomodulação pela luz vermelha ao 

infravermelho do Laser ou LED tem se mostrado como acelerador no processo de 

cicatrização de ferida, melhorando a recuperação de lesão isquêmica cardíaca, e 

atenuando a degeneração de lesão do nervo óptico. Evidências indicam que os efeitos 

terapêuticos da luz vermelha e infravermelha resultam, em parte, de mecanismos de 

sinalização intracelular causados pela interação da luz infravermelha com o citocromo 

C oxidase da molécula do fotoceptor mitocondrial, com isso, propiciando relação entre 

as ações da luz vermelha e infravermelha no metabolismo oxidativo mitocondrial in 

vitro e in vivo.  

Segundo Menezes (2017) Laser e LED Vermelho (600 a 700nm) considerada 

luz vermelha interagem com mitocôndrias sendo absorvida pelo citocromo C-oxidase 

e flavoproteínas, causando oxidação de NAD (Nicotinamida Adenina Dinucleotídeo).  

Paula (2016) relata resultados positivos sobre o uso do LASER e LED na faixa 

espectral do vermelho ao infravermelho (600-1200nm) sendo demonstrados através 
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de estudos experimentais e clínicos, indicando que esta modalidade terapêutica pode 

ter eficiente ação antiinflamatória e analgésica, além de aumentar a produção de 

adenosina trifosfato (ATP), facilitando a proliferação celular e a neoformação vascular 

e, consequentemente, promovendo qualidade e rapidez no processo cicatricial de 

feridas cutâneas 

Segundo Dourado et al. (2011) a luz emitida por diodo provoca aumento da 

circulação local, o aumento da vasodilatação, reparo tecidual, analgesia, proliferação 

celular e síntese de colágeno, melhora do metabolismo oxidativo mitocondrial e da 

produção de energia levando a um o estímulo do reparo tecidual, diminuição da dor e 

produção de uma cicatriz esteticamente mais satisfatória. 

 

2.7 DOSIMETRIA 

 

Os parâmetros mais importantes a serem controlados no tratamento com a 

fotobiomodulação são relativos à dosimetria de luz adequada de acordo com a 

afecção: Potência valor dado pelo fabricante em watts (W), Energia (J), Área Tratada 

(cm²), a densidade de potência é a potência de saída de luz por unidade de área 

medida em watts por centímetro quadrado (W/cm²). A densidade de energia (dose) é 

a grandeza que avalia a possibilidade de estímulo ou inibição dos efeitos do laser, ou 

seja, é a quantidade de energia por unidade de área transferida ao tecido, sendo 

geralmente expressa em joules por centímetro quadrado (J/cm2) (MENEZES, 2017). 

Segundo Cavalcanti et al. (2011) os estudos experimental ou clínico devem 

fornecer os parâmetros de irradiação do Laser ou LED, como comprimento de onda 

em nanômetros (nm), potência do aparelho em miliwatts (mW), densidade de potência 

em mW/cm2, tempo de tratamento em segundos (s), energia administrada em Joules 

(J) e a densidade de energia (dose) em J/cm². 

Cada tipo de laser resulta em luz de comprimento de onda específico e cada 

comprimento de onda interage de maneira diferente com cada tecido. 

Conforme Agnes (2013), é importante utilizar o comprimento de onda adequado 

em cada tratamento, embora ainda não tenha sido possível determinar o melhor 

comprimento de onda para cada condição clínica. A potência de saída média do 

equipamento é usada para efetuar o cálculo da densidade de energia a ser 

administrada no tecido.  
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Considerando um comprimento de onda específico, os efeitos terapêuticos do 

laser são dose-dependentes (REZENDE et al., 2007; ANDRADE et al., 2010). A Lei 

Arnldt-Schultz prediz a existência de um efeito dose-dependente representado por 

uma curva de fluência em função da resposta biológica e postula que há uma janela 

terapêutica para fotoestimulação efetiva acima de um valor limiar, porém, abaixo de 

um valor que ocasione uma fotoinibição. 

Cada comprimento de onda interage de maneira diferente com cada tecido 

(CAVALCANTI et al., 2011). É importante eleger o comprimento de onda adequado 

em cada tratamento, embora ainda não tenha sido possível determinar a melhor faixa 

espectral para cada disfunção. Conforme Garcez et al. (2012), a literatura sugere que 

o laser de emissão vermelha (630 nm a 690 nm) é a melhor opção para cicatrização 

da ferida cutânea por se apresentar superficial. 

Segundo Menezes (2017) a energia representa a quantidade de luz que está 

sendo depositada no tecido, e é definida multiplicando-se a potência do equipamento 

de luz do laser ou led (expressa em watts) pelo tempo de exposição (expresso em 

segundos) dando origem a unidade em Joule (j) (𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖a = 𝑃𝑜𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎 (𝑊) × 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜(𝑠). 

A potência é a quantidade de energia associada aos fótons que atingem o 

tecido por unidade de tempo e é expressa em Watts (W) (GARCEZ et al., 2012). 

Densidade de potência é definida como a potência de saída da luz por unidade de 

área, normalmente é dada em mW/cm2 e permite avaliar a possibilidade de dano 

térmico.  

A densidade de energia corresponde ao resultado do produto da potência 

óptica útil (expressa em Watts) pelo tempo de duração da sessão (dado em segundos) 

dividido pela área da secção transversal do feixe laser (expressa em centímetros 

quadrados) (GARCEZ et al., 2012). 

  



28 

REFERÊNCIAS 

ABREU, J. A. C. et al. Análise histológica da cicatrização de feridas cutâneas 
experimentais sob ação do laser de baixa potência. Scientia Medica, v. 21, n. 3, p. 
96, 100, 2011. 

AGNES, J. E. Eletrotermofoterapia. 2 ed. Santa Maria, RS: [s.n.], 2013, p. 357-381.  

ANDRADE, F. S. S. D.; CLARK, R. M. O.; FERREIRA, M. L. Efeitos da laserterapia 
de baixa potência na cicatrização de feridas cutâneas. Revista do Colégio 
Brasileiro de Cirurgiões, v. 41, n. 2, p. 129-33, 2014.  

ANDRADE, M. G. L.; CAMELO, C. N.; CARNEIRO J. A., TERÊNCIO, K. P. 
Evidências de alterações do processo de cicatrização de queimaduras em indivíduos 
diabéticos: revisão bibliográfica. Revista Brasileira Queimaduras, v. 12, n. 1, p. 42-
8, 2013. 

BALBINO, C. A.; PEREIRA, L. M.; CURI, R. Mecanismos envolvidos na cicatrização: 
uma revisão. Rev Bras Cienc Farm., v. 41, n. 1, p. 27-51, 2005. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Estratégias para o cuidado da pessoa com doença 
crônica: diabetes mellitus. Brasília: MS, 2013. 160 p. (Cadernos de Atenção Básica, 
36). 

BUSNARDO, V. L.; BIONDO-SIMÕES, M. L. P. Os efeitos do laser hélio-neônio de 
baixa intensidade na cicatrização de lesões cutâneas induzidas em ratos. Rev bras 
fisioter., v. 14, n. 1, p. 45-21, 2010. 

CARVALHO, A. F. M.; FEITOSA, M. C. P.; COELHO, N. P. M. de F.; REBÊLO, V. C. 
N.; CASTRO J. G.; SOUSA, P. R. G.; FEITOSA, V. C.; ARISAWA, E. A. L. S. Terapia 
a laser de baixa intensidade e Calendula officinalis no reparo de úlcera em pé 
diabético. Revista Escola de Enfermagem da USP, v. 50, n. 4, p. 628-34, 2016. 

CAVALCANTI, T. M.; BARROS, R. Q. A.; CATÃO, M. H. C. V.; FEITOSA, A. P. A.; 
LINS, R. D. A. U. Conhecimento das propriedades físicas e da interação do laser 
com os tecidos biológicos na odontologia. Anais Brasileiro de Dermatologia, v. 86, 
n. 5, p. 955-60, 2011. 

CHAVES, M. E. A.; ARAÚJO A. R.; PIANCASTELLI A, C. C.; PINOTTI, M. Effects of 
low-power light therapy on wound healing: LASER x LED. Anais Brasileiros de 
Dermatologia, v. 89, n. 4, p. 616-23, 2014. 

CORAZZA, A. V.; JORGE, J.; KURACHI, C.; BAGNATO, V. S. Photobiomodulation 
on the angiogenesis of skin wounds in rats using different light sources. Photomed 
Laser Surg., v. 25, n. 2, p. 102-6, 2007. 

DALL AGNOL, M. A.; NICOLAU, R. A.; DE LIMA, C. J.; MUNIN, E. Comparative 
analysis of coherent light action (laser) versus non-coherent light light-emitting diode) 
for tissue repair in diabetic rats. Lasers Med Sci., v. 24, n. 6, p. 909-16, 2009. 

DE SOUSA, A. P.; PARAGUASSÚ, G. M.; SILVEIRA, N. T.; SOUZA, J.; 



29 

CANGUSSÚ, M. C.; SANTOS, J. N.; PINHEIRO, A. L. Laser and LED phototherapies 
on angiogenesis. Lasers Med Sci., v. 28, n. 3, p. 981-7, 2013. 

DELFINO, V. D. A.; FIGUEIREDO, J. F.; MATSUO, F. M. E.; MATNI, A. M.; 
MOCELIN, A. J. Diabetes mellitus induzido por estreptozotocina: comparação em 
longo prazo entre duas vias de administração. J Bras Nefrol., v. 24, n. 1, p. 31-6, 
mar. 2002. 

DIRETRIZES da Sociedade Brasileira de Diabetes (2015-2016). São Paulo: A.C. 
Farmacêutica, 2016. Disponível em: 
<https://www.diabetes.org.br/profissionais/images/docs/DIRETRIZES-SBD-2015-
2016.pdf>. Acesso em: 15 mar. 2018. 

DOURADO, V.; GOMES, A. C.; CARNEVALI, L. C. J.; PAULO, R. J. F. 
LEDTERAPIA. Uma nova perspectiva terapêutica ao tratamento de doenças da pele, 
cicatrização de feridas e reparação tecidual. Ensaios e Ciência, Campo Grande, v. 
15, n. 6, p. 231-48, 2011. 

FERREIRA, C. L. R.; NICOLAU, R. A.; OLIVEIRA, M. A.; COSTA, D. R.; PRIANTI 
J.A. C.G. Efeito da terapia LED (λ = 945 ± 20 nm) de baixa intensidade sobre tecido 
epitelial de ratos diabéticos em processo de reparo. Revista Brasileira Engenharia 
Biomédica, v. 29, n. 4, p. 404-13, dez. 2013. 

FORMIGHIERI, R. R.; KOEMPFER, R.; CENCI, R. A.; PAGNONCELLI, R. M.; LIMA, 
E. C. C. Avaliação da irradiação com laser infravermelho (808nm) na cicatrização de 
feridas cutâneas de ratos. RFO UPF, v. 20, n. 3, p. 345-50, set./dez. 2015. 

FREITAS, R. P. A.; BARCELOS, A. P. M.; NÓBREGA, B. M.; MACEDO, A. B.; 
OLIVEIRA, A. R.; RAMOS, A. M.; VIEIRA, W. H. B. Laser e microcorrentes no reparo 
tecidual na cicatrização de queimadura em ratos. Terapias associadas ou isoladas. 
Fisioterapia Pesquisa, v. 20, n. 1, p. 24-30. 2013. 

FURLAN, M. M. D. P. A estreptozotocina como agente diabetogênico. Arq Ciênc 
Saúde Unipar, v. 5, n. 2, p. 197-201, 2001. 

GADELHA, A. R.; COSTA, I. M. C. Cirurgia dematologica em consultório. 2. ed. 
São Paulo: Atheneu, 2009. p. 901-18. 

GARCEZ, A. S.; RIBEIRO, M. S.; NUNEZ, S. C. Laserterapia de baixa potência: 
princípios básicos e aplicações clínicas em odontologia. São Paulo: Elsevier, 2012. 

GARTNER, L. P.; HIATT, J. L. Atlas colorido de histologia. 4. ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Kooogan, 2007. 

GONÇALVES, R. V.; SOUSA, N. T. A.; SILVA, P. H.; BARBOSA, F. S.; NEVES, C. 
A. Influência do laser arseneto de gálio-alumínio em feridas cutâneas de ratos. 
Fisioterapia. Mov., v. 23, n. 3, p. 381-8, jul./set. 2010. 

HARRIS, M. I. N. C. Pele: do nascimento a maturidade. São Paulo: Senac São 
Paulo, 2016. 

ISAAC, C.; LADEIRA, P. R. S.; RÊGO, F. M. P.; ALDUNATE, J. C. B.; FERREIRA, 



30 

M. C. Processo de cura das feridas: cicatrização fisiológica. Rev Med., v. 89, n. 3-4, 
p. 125-31, jul./dez. 2010. 

LIMA, M. H. M.; ARAUJO, E. P. Diabetes mellitus e o processo de cicatrização 
cutânea. Cogitare Enfermagem, v. 18, p. 170-2, jan./mar. 2013. 

LINS, R. D. A. U.; DANTAS, E. M.; LUCENA, K. C. R.; CATÃO, M. H. C. V.; 
GRANVILLE, G. A. F.; CARVALHO, L. G. N. Efeitos bioestimulantes do laser de 
baixa potência no processo de reparo. Anais Brasileiros de Dermatologia. v. 85, n. 
6, p. 849-55, 2010.  

LINS, R. D. A. U.; DANTAS, E. M.; LUCENA, K. C. R.; GRAVILLE-GARCIA, A. F.; 
SILVA, J. S. P. Aplicação do laser de baixa potência na cicatrização de feridas. 
Odontol. Clín.-Cient., p. 511-516, out./dez. 2011. Suplemento.  

MEIRELES, G. C. S.; SILVA, C. A.; MARQUES, A. M. C. M. PINHEIRO, A. L. B. A 
efetividade da fototerapia laser no reparo tecidual em portadores de desordem 
funcional sistêmica. C&D-Revista Eletrônica da Fainor, v. 7, n. 2, p. 71-84, jul./dez. 
2014. 

MENDONÇA, R. J.; COUTINHO-NETTO, J. Aspectos celulares da cicatrização. 
Anais Brasileiros de Dermatologia, v. 84, n. 3, p. 257-62, 2009. 

MENEZES, P. F. C. Aplicação da luz na dermatologia e estética. São Carlos: 
Compacta Gráfica e Editora, 2017. 283 p. 

MEYER, P. F.; ARAÚJO, H. G.; CARVALHO, M. G. F.; TATUM, B. I. S.; 
FERNANDES, I. C. A. G.; RONZIO, O. A.; PINTO, M. V. M. Avaliação dos efeitos do 
LED na cicatrização de feridas cutâneas em ratos Wistar. Fisioterapia Brasil, v. 11, 
n. 6, p. 428-32, nov./dez. 2010. 

MINATEL, D. G.; ENWEMEKA, C. S.; FRANÇA, S. C.; FRADE, M. A. C. Fototerapia 
(LEDs 660/890nm) no tratamento de úlceras de perna em pacientes diabéticos: 
estudo de caso. Anais Brasileiros de Dermatologia, v. 84, n. 3, p. 279-83, 2009.  

MOURA, R. O.; NUNES, L. C. C.; CARVALHO, M. E. I. M.; RODRIGUES, B. M. 
Efeitos da luz emitida por diodos (LED) e dos compostos de quitosana na 
cicatrização de feridas Revisão Sistemática. Revista de Ciências Farmacêuticas 
Básica e aplicadas, v. 35, n. 4, p. 513-8, 2014. 

OLIVEIRA, I. V. P. O.; DIAS, R. V. C. Cicatrização de feridas: fases e fatores de 
influência. Acta Veterinaria Brasilica, v. 6, n. 4, p. 267-71, 2012. 

OLIVEIRA, R. A.; MATOS, A. F.; BARROS, N. R. B; FERNANDES, G. A.; LIMA, A. 
C. G.; NICOLAU, R. A. Low-intensity laser therapy and led (light emitting diode) 
therapy in mechanical resistance of Rattus norvegicus chest inscision with implant of 
steel wire for sternal suture. Rev. Bras. Eng. Bioméd., v. 29, n. 2, p. 166-74, 
jan./jun. 2013. 

PANOBIANCO, M. S.; SAMPAIO, B. A. L.; CAETANO, E. A.; INOCENTI, A.; 
GOZZO, T. O. Comparação da cicatrização pós-mastectomia entre mulheres 
portadoras e não-portadoras de diabetes mellitus. Rev. Rene, v. 11, p. 15-22, 2012. 



31 

RAYAT, G. R. Single injection of insulin delays the recurrence of diabetes in 
syngeneic islettransplanted diabetic NOD mice. Transplantation, v. 70, n. 6, p. 976-
85, 2000. 

SABISTON. Tratado de cirurgia: A base Biológica da prática Cirúrgica Moderna. 18. 
ed. Rio de janeiro: Elsevier, 2010. p. 179-92.  

SANTOS, A. M. C. indução de diabetes tipo 2 por dieta hiperlipídica e baixa dose de 
estreptozotocina em ratas wistar. Medicina, v. 45, n. 4, p. 436-44, 2012. 

SOUZA, C. F. et al. Pré-diabetes: diagnóstico, avaliação de complicações crônicas e 
tratamento. Arq Bras Endocrinol Metab., v. 56, n. 5, 2012. 

SOUZA, C. F.; GROSS, J. L.; GERCHMAN, F. LEITÃO, C. B. Pré-diabetes: 
diagnóstico, avaliação de complicações crônicas e tratamento. Arq Bras Endocrinol 
Metab., v. 56, n. 5, p. 275-84, 2012. 

TORTORA, G. J. Princípios de anatomia e fisiologia. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2012. 

  



32 

3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

- Avaliar os efeitos terapêuticos da luz emitida por diodo (LED, 630nm) 

vermelho e laser de baixa intensidade (660 nm) em feridas cutâneas de ratos 

diabéticos e ratos saudáveis. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Avaliar o efeito terapêutico do laser e Led através de exames 

histopatológicos, quanto à presença de vascularização, organização 

tecidual, infiltrado inflamatório e deposição de colágeno. 

• Avaliar e comparar os resultados da aplicabilidade do Led e Laser em 

ratos diabéticos e ratos saudáveis. 
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4 ARTIGO - EFEITO DO DIODO EMISSOR DE LUZ (LED) E LASER COM BAIXA 

INTENSIDADE NA CICATRIZAÇÃO DE FERIDAS DE RATOS SAUDÁVEIS E 

DIABÉTICOS 
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EFEITO DO DIODO EMISSOR DE LUZ (LED) E LASER COM BAIXA 1 

INTENSIDADE NA CICATRIZAÇÃO DE FERIDAS DE RATOS SAUDÁVEIS E 2 

DIABÉTICOS. 3 

 4 

Effect of Led light and laser with low intensity in health scaring of healthy and diabetic 5 

mice 6 

 7 

V. A. RODRIGUES1, J. G. SILVA,1, K. C. I. YAMAUCHI2. 8 

 9 

1Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Biociência Animal da Universidade de 10 

Cuiabá – Cuiabá, MT. 11 

2 Orientadora Profª Dra do Programa de Pós-Graduação em Biociência Animal da 12 

Universidade de Cuiabá – Cuiabá, MT. 13 

 14 

RESUMO 15 

A disfunção dos leucócitos, macrófagos e fibroblastos em pessoas acometidas por 16 

Diabetes Mellitus, acarreta uma fase inflamatória prolongada e consequentemente um 17 

processo cicatricial mais lento. A terapia com laser e diodo emissor de luz – “Light 18 

Emitting Diode” (LED) tem efeitos essenciais na reparação cutânea, aceleração do 19 

processo inflamatório, reabsorção do edema, aumento da proliferação de fibroblastos e 20 

maior síntese de colágeno. Objetivo avaliar o processo de cicatrização nas feridas 21 

cutâneas em ratos saudáveis e diabéticos tratadas com LED (620-630nm) e laser (660nm). 22 

Foram selecionados aleatoriamente 36 ratos Wistar machos sendo 18 ratos com diabetes 23 

e 18 ratos sem diabetes, adultos com 8 semanas de idade, com peso variando entre 210 a 24 
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260 gramas, distribuídos em dois grupos: Grupo Saudáveis foi subdividido em três sub-25 

grupos: Grupo Saudável Controle (GSC). Grupo Saudável Laser (SLaser). Grupo 26 

Saudável Led (SLED) e O 2º Grupo Diabéticos foi subdividido em três sub-grupos: Grupo 27 

Controle diabético (DC). Grupo Diabético Laser (DLaser); Grupo Diabético LED 28 

(DLED). Foram considerados diabéticos os ratos que após cinco dias da administração 29 

estreptozotocina (STZ) (47 mg / kg), apresentaram níveis de glicemia maiores ou iguais 30 

a 250 mg/dL. Iniciou aplicação do LED e Laser após 6 horas do procedimento cirúrgico. 31 

Para análise dos resultados foi realizado o teste estatístico de Kruskal-Wallis. Houve 32 

diferença significativa na comparação estatística entre os tratamentos (GDc vs GDLaser 33 

vs GDLED), em relação as variáveis: tecido conjuntivo fibroso e neovascularização. Nos 34 

grupos saudáveis e diabéticos foi encontrada moderada quantidade de tecido conjuntivo 35 

fibroso e neovascularização. Conclui-se que aplicação do LED e laser nas feridas 36 

cirúrgicas em ratos potencializa a cicatrização cutânea e a utilização do LED em ratos 37 

diabéticos promovem formação de maior quantidade de tecido conjuntivo fibroso e 38 

neovascularização.   39 

Palavras-chave: Diabetes Mellitus, Fototerapia, Laserterapia, Ledterapia e Reparo 40 

tecidual. 41 

ABSTRACT 42 

The dysfunction of the leukocytes, macrophages and fibroblasts in people affected by 43 

Diabetes Mellitus, entails a prolonged inflammatory phase and consequently a slower 44 

cicatricial process. Laser and light emitting diode (LED) therapy has essential effects on 45 

skin repair, inflammatory process acceleration, edema reabsorption, increased fibroblast 46 

proliferation and increased collagen synthesis. Objective: To evaluate the healing process 47 

in cutaneous wounds in healthy and diabetic rats treated with LED (620-630nm) and laser 48 
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(660nm). Thirty-six male Wistar rats were selected: 18 rats with diabetes and 18 rats 49 

without diabetes, 8 weeks old adults, weighing between 210 and 260 grams, divided into 50 

two groups: Healthy group was subdivided into three subgroups: Healthy Group Control 51 

(GSC). Healthy Laser Group (SLaser). Healthy Group Led (SLED) and the 2nd Diabetic 52 

Group was subdivided into three subgroups: Diabetic Control Group (DC). Diabetic Laser 53 

Group (DLaser); LED Diabetic Group (DLED). Rats greater than or equal to 250 mg / dL 54 

were found to be diabetic after five days after administration of streptozotocin (STZ) (47 55 

mg / kg). Started LED and Laser application after 6 hours of surgical procedure. The 56 

Kruskal-Wallis statistical test was used to analyze the results. There was a significant 57 

difference in the statistical comparison between treatments (GDc vs GDLaser vs 58 

GDLED), in relation to the variables: fibrous connective tissue and neovascularization. 59 

In the healthy and diabetic groups we found a moderate amount of fibrous connective 60 

tissue and neovascularization. It is concluded that LED and laser application in surgical 61 

wounds in rats potentiates cutaneous healing and the use of LED in diabetic rats promote 62 

the formation of a greater amount of fibrous connective tissue and neovascularization. 63 

Keywords: Diabetes mellitus, Phototherapy, Laser therapy, Led therapy and Tissue 64 

repair. 65 

INTRODUÇÃO 66 

A pele é considerada um dos maiores órgãos do corpo humano, apresenta uma área total 67 

que varia de 2.500cm² no nascimento a 18.000 - 25.000 cm² em um ser humano adulto. 68 

Sua espessura pode variar de 1,5mm a 4 mm, com peso médio (seca) de aproximadamente 69 

2kg a 4kg, sendo composta por diferente células e estruturas (GARTNER; HIATT, 2007). 70 

A cicatrização de feridas consiste em perfeita e coordenada cascata de eventos celulares, 71 

moleculares e bioquímicos que interagem para que ocorra a reconstituição tecidual. Os 72 
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mecanismos da cicatrização foram sequenciados de forma ordenada em três fases, 73 

divididas em: fase inflamatória, fase de proliferação ou de granulação e fase de 74 

remodelamento ou de maturação. (BROUGHTON; JANIS; ATTINGER, 2006).  75 

O desenvolvimento da Diabetes mellitus, hiperglicemia nos animais experimentais, após 76 

a injeção de STZ é consequente da destruição direta das células β pancreáticas e resulta 77 

na deficiência de insulina (SANTOS et al., 2012). 78 

O Diabetes mellitus (DM) consiste em uma desordem metabólica complexa cujos 79 

componentes causam vários efeitos diretos e indiretos no reparo de lesões teciduais 80 

(FERREIRA et al., 2013). 81 

O DM tem sido associado clinicamente e experimentalmente a um processo cicatricial 82 

mais demorado, disfunção dos leucócitos polimorfonucleares, macrófagos e fibroblastos, 83 

com uma fase inflamatória prolongada, decréscimo na biossíntese de colágeno e 84 

glicosaminoglicanas, resultando no retardo da formação do tecido de granulação. As 85 

falhas mais importantes do reparo ocorrem em estágios iniciais de cicatrização, levando 86 

à diminuição dos elementos celulares e alterações na síntese de colágeno (SOUZA et al., 87 

2012). 88 

A Luz Emitida por Diodos (LED) apresenta resultados positivos no processo de 89 

cicatrização com efeitos fisiológicos essenciais na reparação cutânea, como aceleração 90 

do processo inflamatório, reabsorção do edema, regeneração nervosa, aumento da 91 

proliferação de fibroblastos, metabolismo celular reforçada, maior síntese de colágeno e 92 

transformação de fibroblastos em miofibroblastos, diminuição assim o tempo de 93 

cicatrização (AGNES, 2013). 94 

A radiação emitida pelos lasers de baixa potência tem demonstrado efeitos analgésicos, 95 

anti-inflamatórios e cicatrizantes, sendo, por isso, bastante utilizada no processo de reparo 96 
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tecidual, em virtude das baixas densidades de energia usadas e comprimentos de onda 97 

capazes de penetrar nos tecidos (LINS et al., 2010). 98 

Este estudo tem como principal objetivo avaliar os efeitos terapêuticos da luz emitida por 99 

diodo (LED, 630nm) vermelho e laser de baixa intensidade (660 nm) em feridas cutâneas 100 

de ratos diabéticos e ratos saudáveis. 101 

MATERIAL E MÉTODOS 102 

Trata-se de um estudo Experimental controlado e randomizado, aprovado pelo Comitê de 103 

Ética no Uso de animais da Universidade de Cuiabá (CEUA-UNIC) sob o protocolo n.º 104 

15/2016.  105 

Foram utilizados 36 ratos Wistar machos, sendo 18 ratos com diabetes e 18 ratos sem 106 

diabetes, adultos com 8 semanas de idade, com peso variando entre 210 a 260 gramas 107 

(média de 250 gramas), provenientes do biotério do Departamento de Clínica Médica da 108 

Universidade de Cuiabá (UNIC).Todos os animais foram mantidos em gaiolas individuais 109 

identificadas com etiquetas em sala com temperatura controlada de 25 +/- 3°C. 110 

Alimentação foi composta de ração balanceada e água abundante. Neste estudo os animais 111 

foram tratados segundo os princípios éticos da experimentação animal.  112 

Os ratos diabéticos do GDC apresentaram média de glicemia após 30 dias de 370 ± 202, 113 

assim como 449  ± 156 no GDLaser e 412 ± 251 no GDLED. 114 

Os animais foram distribuídos aleatoriamente em dois grupos com três tratamentos cada,  115 

O 1º Grupo Saudável foi subdividido em três grupos: Grupo Saudável Controle ( GSC) 116 

composta por 6 ratos saudáveis que não receberam a terapia com LED e Laser, foi 117 

realizado curativo com soro fisiológico e antissepsia com álcool 70%; Grupo Saudável 118 

Laser (SLaser), composta por 6 ratos saudáveis tratados pelo laser de baixa intensidade; 119 

Grupo Saudável Led ( SLED) composta por 6 ratos tratados por LED.  120 
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O 2º Grupo Diabéticos foi subdividido em três grupos: Grupo Controle diabético (DC) 121 

composta por 6 ratos diabéticos não receberam a terapia com LED e Laser, foi realizado 122 

curativo com soro fisiológico e antissepsia com álcool 70%. Grupo Diabético Laser- 123 

(DLaser) composta por 6 ratos com diabetes tratados com laser de baixa intensidade. 124 

Grupo Diabético LED (DLED) composta por 6 ratos com diabetes tratados com LED 125 

vermelho. 126 

Algumas drogas têm sido utilizadas em modelos experimentais a fim de induzir 127 

quimicamente diabetes. O grupo Diabéticos foi induzido através da estreptozotocina 128 

(STZ) (47 mg / kg) dissolvido em tampão citrato pH 4,5 pela administração 129 

intraperitoneal. Aplicação por uma única injeção intraperitonealmente em ratos 130 

previamente em jejum durante 16 h. O grupo controle recebeu uma injeção de tampão 131 

citrato, 0,01 M, pH 4,5 para que o mesmo estresse fosse provocado. Foram considerados 132 

diabéticos os ratos que após cinco dias da administração de STZ apresentaram níveis de 133 

glicemia maiores ou iguais a 250 mg/dL, em determinações com glicosímetro digital 134 

ACCU-CHEK (Roche). 135 

A lesão cutânea foi realizada na região dorsal entre o tórax e a região cervical de todos os 136 

animais, foi tricotomizada após anestesia (0,1 ml/100 g de peso) de cetamina (50 mg) e 137 

xilazina a 2% (20 mg) via intramuscular (MASSONE, 2008), seguido do bloqueio 138 

anestésico local com administração subcutânea de 150 µL de lidocaína 2% sem 139 

vasoconstritor no local. Antes do procedimento cirúrgico foi realizado antissepsia com 140 

solução degermante de iodopolividona 10% (Vic Pharma, Taquaritinga, SP, Brasil) 141 

seguida da solução de álcool iodado 0,1% (Vic Pharma, Taquaritinga, SP, Brasil).  142 

Foi utilizado para a incisão cutânea o Punch dermatológico 1 cm estéril de 6 mm de 143 

diâmetro (Kolplastci LTDA, Itupeva, SP, Brasil). Sendo removido fragmentos circular 144 



40 

do tecido cutâneo e após a indução da lesão, foi aplicado curativos diários com solução 145 

fisiológica 0,9% em todos os animais do experimento. A partir da indução da lesão 146 

cutânea, os animais do grupo tratado foram submetidos à terapia com laser de baixa 147 

potência e LED a partir do primeiro dia, até o término do experimento (15º dia). 148 

Na aplicabilidade de fototerapia Laser foi utilizado o equipamento Antares (anvisa 149 

10360310037) da Ibramed, comprimento de onda de 660 nm, as lesões foram irradiadas 150 

pela a caneta de laser terapêutico de baixa potência modo pulsado, com comprimento de 151 

onda de 660 nm, potência de saída de 30mW, modo pulsado, e densidade de energia de 152 

5J/cm². 153 

O tratamento com o laser iniciou no pós-operatório após 6 hora do procedimento, com a 154 

aplicação do laser com a distância de 1cm da ferida, terapeuta cego. Foi realizado 155 

aplicação pontual do laser sem contato (distância aproximada de 1 mm), com a caneta 156 

mantida perpendicular. A energia(E/J) e tempo de aplicação de 5J/cm² (50’’). Aplicados 157 

ao longo dos 15 dias. 158 

No tratamento com a fototerapia LED os animais foram tratados com o LED vermelho 159 

com comprimento de onda 630 nm com equipamento Antares da Ibramed com a Anvisa 160 

de n°10360310037 (630 nm; Potência variável de 50 mW, 100 mW e 150 mW (Default: 161 

50 mW). A Terapia com o LED iniciou no pós-operatório após 6 hora do procedimento, 162 

a aplicação foi com a potência de 50mW, a energia(E/J) e tempo de aplicação de 5J/cm² 163 

(50’’). Foi Aplicado de forma pontual na lesão por 15 dias. 164 

As lesões cutâneas de ambos os grupos experimentais foram avaliadas diariamente após 165 

a contenção física dos ratos com o auxílio da câmera fotográfica (DSC-W310, SONY, 166 

Manaus-Brasil), quanto à ausência ou presença de infecção, halo hiperêmico, formação 167 

de crosta, borda necrótica, e presença de hemorragia na ferida. 168 
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Ao final dos 15 dias de tratamentos, os animais de todos os grupos foram eutanasiados. 169 

Foi administrado de 0,15ml lidocaína intraperitoneal, seguido de administração 170 

intraperitoneal de tiopental sódico (150mg/kg) para a eutanásia de todos os animais, todos 171 

foram acompanhados durante 30 minutos após a administração do fármaco para a 172 

confirmação do óbito, foram realizadas através da mensuração da parada cardíaca. Após 173 

a confirmação foi realizada a biópsia exatamente sobre a área da lesão cutânea, para isso 174 

os animais foram posicionados em decúbito ventral, foi então realizada incisão de pele 175 

circundando três milímetros de distância da borda da lesão cutânea. 176 

O material coletado foi prontamente depositado em solução de formol tamponado 10%. 177 

Foram realizados cortes histológicos do bloco de parafina que foi processado pelo método 178 

convencional de parafinização. Os cortes foram corados em hematoxilina e eosina (H&E) 179 

e examinados em microscópio óptico com três avaliadores. 180 

Foi realizado avaliação semiquantitativa considerando os seguintes parâmetros 181 

morfológicos: infiltrado inflamatório, tec. Conjuntivo fibroso, neovascularização, 182 

tricomico masson.  183 

Foi usado o método de Tricrómio de Masson marcador de colágeno, a técnica tem por 184 

base a utilização de corantes em soluções ácidas e envolve: coloração dos núcleos com 185 

Hematoxilina, coloração dos citoplasmas com corante vermelho, diferenciação com ácido 186 

fosfotúngstico ou fosfomolíbdico, e coloração das fibras de colagénio com verde ou azul.  187 

O Método Estatístico foi realizado através do teste de Kruskal-Wallis para avaliar as 188 

variáveis empregados em cada grupo (intra-grupo). Para a avaliação dos tipos de 189 

tratamentos entre os grupos estudados (controle e doente) foi utilizado o teste de Mann-190 

Whitney. O grau de significância estabelecido para os testes estatísticos foi de 5% 191 

(p<0,05). Os testes estatísticos foram realizados em programa de computador (RStudio, 192 
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Version 0.99.903 – © 2009-2016 RStudio, Inc.). 193 

 194 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  195 

Na Tabela 1 não foi observado diferença significativa (p>0,05) dos parâmetros 196 

histopatológicos entre os grupos (exemplo, GSC vs GDC). Foi encontrada diferença 197 

significativa (p<0,05) quando comparamos a neovascularização entre o GDLED versus 198 

GDC, assim como na variável tecido conjuntivo fibroso. Os demais parâmetros podem 199 

ser observados na tabela 1. 200 

Na tabela 2 na avaliação histopatológica do SC 3/7 animais apresentaram a reparação 201 

total da lesão e 4/7 animais apresentavam cicatriz formada por moderada quantidade de 202 

tecido conjuntivo e neovascularização. No SLaser 3/6 animais apresentaram a reparação 203 

total da lesão, 2/6 apresentaram a formação de um tecido de granulação composto com 204 

infiltrado inflamatório mononuclear, tecido conjuntivo fibroso e neovascularização e 1/2 205 

apresentou cicatriz formada por moderada quantidade de tecido conjuntivo e 206 

neovascularização.  207 

No SLED 3/7 apresentaram reparação total da lesão, 3/7 animais a formação de um tecido 208 

de granulação composto com infiltrado inflamatório mononuclear, tecido conjuntivo 209 

fibroso e neovascularização, 1/7 animal apresentou área de necrose moderada associada 210 

a formação de tecido de granulação e 1/7 teve a reparação total da lesão.  211 

Na comparação entre os resultados do exame histopatológico do grupo, o tratamento SC 212 

obteve o melhor resultado, pois a maioria dos animais apresentaram a reparação total do 213 

tecido ou estavam em processo final de cicatrização. No tto SLaser o resultado foi 214 

semelhante, porém havia um maior número de animais em um processo inicial de 215 

cicatrização, com formação de tecido de granulação. No tto SLED além da a maioria dos 216 
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animais estarem em um processo inicial de cicatrização um animal ainda apresentou 217 

necrose moderada na ferida. O tto Laser obteve um melhor resultado que o LED.  218 

Segundo DALL‑AGNOL et al. (2009) estudaram o efeito da terapia LED (λ = 640 ± 20 219 

nm) sobre o processo de reparo de ferida em animais diabéticos e não‑diabéticos. 220 

Observaram que as células inflamatórias se apresentaram significativamente diminuídas 221 

nos animais tratados com LED vermelho, em comparação com animais controle para 222 

ambos os grupos. 223 

Por outro lado, CORAZZA ( 2017) comparou os efeitos angiogênicos de um laser e LED 224 

para tratamento de feridas  em ratos, estatiscamente não apresentou diferença significativa 225 

entre as fontes de luz. Mas a  formação de novos vasos foi significativamente maior nos 226 

grupos tratados com LASER e LED, com exceção do LASER 20 J/cm2. A fluência de 5 227 

J/cm2 estimulou a angiogênese de forma mais intensa do que os grupos com fluência de 228 

20 J/cm2. O estudo não mostrou diferença entre os grupos de tratamento, concluindo que, 229 

provavelmente a coerência não é fator relevante para o efeito angiogênico. 230 

Para Moura et al. (2014) a fototerapia tem evidenciado efetividade no que diz respeito ao 231 

reparo tecidual, trazendo benefícios nas três fases do processo cicatricial: inflamatória, 232 

proliferativa e de remodelação da cicatriz. Há o incremento da adenosina trifosfato (ATP), 233 

aumento na síntese proteica, estimulação para neoangiogênese, contribuição nutricional, 234 

que está associada ao aumento da atividade mitótica e resultando numa facilitação para a 235 

multiplicação celular e formação de novos tecidos e vasos.  236 

Na tab. 3, grupo de ratos com diabetes, ouve diferença significativa na comparação 237 

estatística entre os tratamentos (GDc vs GDLaser vs GDLED), em relação as variáveis 238 

“Tecido conjuntivo fibroso” e “neovascularização”. Nesse caso, o Grupo LED apresentou 239 

maior grau de neovascularização e tecido conjuntivo fibroso em relação ao grupo 240 
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controle, sugerindo uma maior capacidade cicatricial que no GDC. Semelhante a análise 241 

anterior, as variáveis “infiltrado inflamatório” e “tricomico masson” apresentaram valores 242 

próximos ao significativo. 243 

Na tab. 4 na avaliação histopatológica do DC 5/6 apresentaram reparação total da lesão e 244 

1/6 animal apresentou cicatriz formada por moderada quantidade de tecido conjuntivo e 245 

neovascularização.  246 

No DLaser 3/7 apresentaram reparação total da ferida, 3/7 apresentaram moderada 247 

quantidade de tecido de granulação, formado por infiltrado inflamatório mononuclear, 248 

tecido conjuntivo fibroso e neovascularização e 1/7 apresentou área de necrose moderada 249 

associada a formação de tecido de granulação.  250 

No DLED. 3/6 animais apresentaram cicatriz formada por moderada quantidade de tecido 251 

conjuntivo e neovascularização, 2/6 apresentaram moderada quantidade de tecido de 252 

granulação, formado por infiltrado inflamatório mononuclear, tecido conjuntivo fibroso 253 

e neovascularização e 1/6 apresentava reparação total da lesão.  254 

Em relação as medidas das feridas observação macroscópica nos aspectos horizontais e 255 

verticais, as tabelas 5 e 6 resumem os principais achados. Foi encontrado diferença 256 

significativa em todos os tratamentos quando comparado o tamanho da ferida no último 257 

dia. 258 

O mecanismo de ação da fototerapia é baseado em reações fotobiológicas que envolvem 259 

a absorção de um determinado comprimento de onda por moléculas fotorreceptoras 260 

específicas. Essas reações são classificadas em primária, caracterizada pela interação da 261 

luz com a molécula fotorreceptora, e secundária, que corresponde a fotorresposta, isto é, 262 

o resultado fisiológico causado pela interação primária alterando a permeabilidade e o 263 

metabolismo celular, a síntese DNA e RNA, a proliferação fibroblástica, entre outras 264 



45 

respostas a nível celular (CHAVES et al., 2014). 265 

Assim como observado por Souza et al. (2013) em seu estudo com tratamentos em ratos, 266 

os resultados quantitativos mostrados no LEED (700 20nm) e no LELE (530 20nm) um 267 

aumento significativo no número de fibroblastos (p <0,01 e p = 0,02) quando comparados 268 

ao grupo controle. A análise estatística mostrou que a quantidade de fibroblastos nos 269 

indivíduos tratados com um LED de 700 ou 530 nm foi significativamente maior do que 270 

para os controles (p <0,01 e p = 0,02, respectivamente). 271 

Conforme ANDRADE et al. (2014) a terapia com laser vermelho tem sido administrada 272 

com o objetivo de promover melhor resolução de processos inflamatórios, redução da 273 

dor, evitar a ocorrência de edema, bem como, preservar tecidos e nervos adjacentes ao 274 

local da injúria. Tais efeitos podem ser alcançados através de comprimentos de onda entre 275 

600 e 1000nm e potências de 1mW a 5W/cm2.  276 

Para GARCEZ et al. (2012), a literatura sugere que o laser e LED de emissão vermelha 277 

(630 nm a 690 nm) é a melhor opção para cicatrização da ferida cutânea por se apresentar 278 

superficial. 279 

Segundo estudo de CARVALHO et al. (2010), comparando LED e laser como opção de 280 

terapia para o reparo tecidual, mostraram que há um aumento no número de fibroblastos 281 

quando comparado a grupos controle aos 7 dias pós-lesão para a terapia LED.  282 

MEIRELLES et al. (2008) comparou, por meio da microscopia de luz, o efeito dos 283 

comprimentos de onda 660 nm e 780 nm no reparo de queimaduras de terceiro grau, em 284 

ratos diabéticos e não diabéticos. Os resultados mostraram maior deposição de fibras 285 

colágenas, tecido de granulação, maior repavimentação epitelial e maior número de vasos 286 

em todos os grupos irradiados, principalmente quando utilizou 780 nm nos não diabéticos 287 

e 660 nm diabéticos. 288 
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COLOMBO et al. (2013), investigou a angiogênese em feridas cutâneas no dorso de ratos 289 

tratados com laser de baixa intensidade (660 nm), postularam que o número de vasos 290 

sanguíneos recémformados foi maior nos animais irradiados em comparação ao grupo 291 

controle.  292 

Segundo BERNS et al. (2014), os resultados demonstram que um laser ou LED, acelera 293 

a cicatrização de feridas em três modelos celulares in vitro: células epiteliais basais 294 

humanas adenocarcinômicas A549, células epiteliais marsupiais PtK2 e 295 

osteossarcomacias humanas U2OS. Todos os três tipos de células responderam a um 296 

único tratamento de 30 minutos de LLLT. Em particular, as células U2OS responderam 297 

bem a LED 637 nm e LED 901 nm possivelmente devido a uma diferença no 298 

comprimento de onda em comparação com a fonte laser ou devido à diferença do tipo de 299 

célula como A549 e PtK2 são células epiteliais enquanto U2OS são osteossarcoma.  300 

Em várias pesquisas com aplicabilidade da terapia Laser e Led, mostraram eficácia na 301 

aceleração da cicatrização de feridas em animais diabéticos com redução significativa no 302 

diâmetro da ferida, formação precoce de crosta (AGNOL et al., 2009), intensa 303 

angiogênese e neovascularização, proliferação de fibroblastos (SANTOS et al., 2010), 304 

deposição de matriz de colágeno (DADPAY et al., 2012; SANTOS et al., 2010) e 305 

aceleração da cicatrização de feridas infectadas (SANTOS et al., 2011a). 306 

HAWKINS e ABRAHAMSE (2006) investigaram o comportamento de cultura de 307 

fibroblastos de pele humana após irradiação com laser He-Ne no comprimento de onda 308 

632,8 nm em diferentes doses. Os resultados mostraram que o laser de baixa intensidade 309 

foi capaz de estimular respostas celulares de fibroblastos de feridas, estimular a atividade 310 

mitocondrial, promover a migração e proliferação celular, sem causar estresse ou dano 311 

suplementar às células feridas. 312 
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CONCLUSÃO 313 

Dessa forma, conclui-se que os animais do grupo saudáveis e grupo diabéticos tratados 314 

com LED e Laser, apresentaram reparação tecidual, cicatrização formada por moderada 315 

quantidade de tecido conjuntivo fibroso e neovascularização.  Foi encontrado diferença 316 

significativa em todos os tratamentos quando comparado o tamanho da ferida no último 317 

dia. Na utilização do LED como tratamento para cicatrização em ratos diabéticos, 318 

apresentaram maior grau de tecido conjuntivo fibroso e neovascularização, maior 319 

capacidade cicatricial. Uma nova comparação entre os grupos é sugerida em novos 320 

estudos a fim de se avaliar os resultados encontrados no presente trabalho.   321 
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Tabela 1 - Comparações entre os tipos de intervenção, referente ao grupo saudáveis. Os dados são 417 

apresentados em mediana (intervalo interquartil).  418 

Variáveis 
GSC 

(n = 7) 
GSLaser 

(n = 6) 

GSLED 

(n = 7) 

Valor de 

p  

Necrose 0 (0/0) 0 (0/0) 0 (0/0) 0.395 

Infiltrado Inflamatório 0 (0/0) 0 (0/1,5) 1 (0/2) 0.088 

Tec. Conjuntivo fibroso 1 (0/2,5) 1 (0/2) 2 (0/3) 0.678 

Neovascularização 2 (0/3) 1 (0/2) 1 (0/2) 0.650 

Tricomico masson 2 (0/2) 1 (0/2) 0 (0/2,5) 0.906 

 419 

Tabela 2 - Legenda: tratamentos; SC (saudável controle), SLaser (saudável laser), SLED (saudável LED). 420 

Intensidade da lesão: 1 (leve), 2 (moderado) e 3 (acentuado). 421 

Grupo 
Tratamento 

(tto) 
Registro Tempo tto Necrose 

Infiltrado 

inflamatório 

Tecido 

Conj. 

Fibroso 

Neovascularição 

Grupo 

Saudável 

SC  P037/18 15 dias 0 0 3 3 

SC P038/18 15 dias 0 0 0 0 

SC P039/18 15 dias 0 0 3 3 

SC P040/18 15 dias 0 0 0 0 

SC P041/18 15 dias 0 0 2 2 

SC P042/18 15 dias 0 0 1 3 

SLASER P043/18 15 dias 0 0 0 0 

SLASER P063/18 15 dias 0 0 0 0 

SLASER P064/18 15 dias 0 0 0 0 

SLASER P065/18 15 dias 0 2 2 2 

SLASER P066/18 15 dias 0 0 2 2 

SLASER P067/18 15 dias 0 3 2 2 

SLASER P068/18 15 dias 0 0 0 0 

SLED P050/18 15 dias 0 3 3 1 

SLED P051/18 15 dias 0 0 0 0 

SLED P052/18 15 dias 0 0 0 0 

SLED P053/18 15 dias 0 1 3 3 

SLED P054/18 15 dias 0 0 0 0 

SLED P055/18 15 dias 2 3 2 2 

SLED P056/18 15 dias 0 1 3 2 

  422 
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Tabela 3 - Comparações entre os tipos de intervenção, referente ao grupo diabetes. Os dados são 423 

apresentados em mediana (intervalo interquartil). 424 

Variáveis 
GDC 

(n = 7) 

GDLaser 

(n = 6) 

GDLED 

(n = 7) 

p value 

Necrose 0 (0/0) 0 (0/0) 0 (0/0) 0.424 

Infiltrado Inflamatório 0 (0/0) 1 (0/1,5) 0 (0/0,75) 0.102 

Tec. Conjuntivo fibroso 0 (0/0) 2 (0/2) 2 (2/2,75)* 0.044 

Neovascularização 0 (0/0) 2 (0/2) 2 (1,25/2)* 0.048 

Tricomico masson 0 (0/0) 1 (0/2) 2 (2/2,75) 0.069 

* Ouve diferença significativa em relação ao grupo controle. 425 

 426 

Tabela 4 - Legenda: tratamentos; DC (dicabético controle), DLaser (diabético laser), DLED (diabético 427 

LED). Intensidade da lesão: 1 (leve), 2 (moderado) e 3 (acentuado) 428 

Grupo Tratamento(tto) Registro Tempo tto Necrose 
Infiltrado 

inflamatório 
Neovascularição 

Tecido 

Conj. 

Fibroso 

Grupo 

Diabético 

DC  P044/18 15 dias 0 0 0 0 

DC P045/18 15 dias 0 0 0 0 

DC   P046/18 15 dias 0 0 1 2 

DC   P047/18 15 dias 0 0 0 0 

DC P048/18 15 dias 0 0 0 0 

DC P049/18 15 dias 0 0 0 0 

DLASER P069/18 15 dias 0 1 2 2 

DLASER P070/18 15 dias 0 0 0 0 

DLASER P071/18 15 dias 0 0 0 0 

DLASER P072/18 15 dias 0 1 2 2 

DLASER  P073//18 15 dias 0 2 2 2 

DLASER P074/18 15 dias 0 0 0 0 

DLASER P075/18 15 dias 2 3 3 2 

DLED P057/18 15 dias 0 0 3 2 

DLED P058/19 15 dias 0 1 2 3 

DLED P059/20 15 dias 0 0 0 0 

DLED P060/21 15 dias 0 2 1 3 

DLED P061/22 15 dias 0 0 2 2 

DLED P062/23 15 dias 0 0 2 2 

.  429 
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 430 

Tabela 5 – Medidas das feridas em plano horizontal, dos animais submetidos ao estudo. 431 

* Diferença estatística (p < 0,05) em relação ao 1º dia. 432 

† Diferença estatística (p < 0,05) em relação ao 7º dia. 433 

 434 

Tabela 6 – Medidas das feridas em aspecto vertical, dos ratos submetidos aos tratamentos com laser ou 435 

LED. 436 

Variáveis 1º dia 7º dia 15º dia Valor de p 

Controle diabético 0,6 ± 0 0,35 ± 0,09* 0 ± 0* < 0,001 

Conrole saudável 0,6 ± 0 0,36 ± 0,23 0 ± 0*† < 0,001 

LED diabético 0,6 ± 0 0,39 ± 0,13* 0 ± 0* < 0,001 

LED saudável 0,6 ± 0 0,37 ± 0,14* 0 ± 0*† < 0,001 

Laser diabético 0,6 ± 0 0,56 ± 0,04 0,11 ± 0,14*† < 0,001 

Laser saudável 0,6 ± 0 0,57 ± 0,02 0,06 ± 0,03*† < 0,01 

* Diferença estatística (p < 0,05) em relação ao 1º dia. 437 

† Diferença estatística (p < 0,05) em relação ao 7º dia. 438 

  439 

Variáveis 1º dia 7º dia 15º dia Valor de p 

Controle diabético 0,6 ± 0 0,24 ± 0,04* 0 ± 0* < 0,001 

Conrole saudável 0,6 ± 0 0,25 ± 0,13* 0 ± 0* < 0,001 

LED diabético 0,6 ± 0 0,31 ± 0,07* 0 ± 0* < 0,001 

LED saudável 0,6 ± 0 0,29 ± 0,09* 0 ± 0*† < 0,001 

Laser diabético 0,6 ± 0 0,50 ± 0,07 0,12 ± 0,12*†  < 0,001 

Laser saudável 0,6 ± 0 0,53 ± 0,03 0,06 ± 0,02* < 0,001 
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 440 

 441 

Figura 3. Comparação entre os grupos, no que diz respeito aos tipos de tratamento 442 

GC, gruco controle; Glaser, grupo laser; GLED, grupo LED; NA, não se aplica. 443 
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5 CONCLUSÕES GERAIS 

 

 

Dessa forma, conclui-se que os animais do grupo saudáveis e grupo diabéticos 

tratados com LED e Laser, apresentaram reparação tecidual, cicatrização formada por 

moderada quantidade de tecido conjuntivo fibroso e neovascularização.  Foi 

encontrado diferença significativa em todos os tratamentos quando comparado o 

tamanho da ferida no último dia. Na utilização do LED como tratamento para 

cicatrização em ratos diabéticos, apresentaram maior grau de tecido conjuntivo fibroso 

e neovascularização, maior capacidade cicatricial. Uma nova comparação entre os 

grupos é sugerida em novos estudos a fim de se avaliar os resultados encontrados no 

presente trabalho. 
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ANEXO A - DECLARAÇÃO DE CONFLITO DE INTERESSES 

Não temos declaração de conflitos de interesses  
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ANEXO B - NORMAS DA REVISTA 

 
Normas para publicação   

1. CIÊNCIA RURAL - Revista Científica do Centro de Ciências Rurais da Universidade Federal de Santa Maria 
publica artigos científicos, revisões bibliográficas e notas referentes à área de Ciências Agrárias, que deverão 
ser destinados com exclusividade. 

2. Os artigos científicos, revisões e notas devem ser encaminhados via eletrônica e editados 
preferencialmente em idioma Inglês. Os encaminhados em Português poderão ser traduzidos após a 1º rodada 
de avaliação para que ainda sejam revisados pelos consultores ad hoc e editor associado em rodada 
subsequente. Entretanto, caso não traduzidos nesta etapa e se aprovados para publicação, terão que ser 
obrigatoriamente traduzidos para o Inglês por empresas credenciadas pela Ciência Rural e obrigatoriamente 
terão que apresentar o certificado de tradução pelas mesmas para seguir tramitação na CR. 

Empresas credenciadas: 
 
- American Journal Experts (http://www.journalexperts.com/) 
- Bioedit Scientific Editing (http://www.bioedit.co.uk/) 
- BioMed Proofreading (http://www.biomedproofreading.com) 
- Edanz (http://www.edanzediting.com) 
- Editage (http://www.editage.com.br/) 10% discount for CR clients. Please inform Crural10 code. 
- Enago (http://www.enago.com.br/forjournal/) Please inform CIRURAL for special rates. 
- GlobalEdico (http://www.globaledico.com/) 
- JournalPrep (http://www.journalprep.com) 
- Liberty Medical Communications (http://libertymedcom.com/) 
- Paulo Boschcov (paulo@bridgetextos.com.br, bridge.textecn@gmail.com) 
- Proof-Reading-Service.com (http://www.proof-reading-service.com/pt/) 
- Readytopub (https://www.readytopub.com/home) 

O trabalho após tradução e o respectivo certificado devem ser enviados para: rudiweiblen@gmail.com 

As despesas de tradução serão por conta dos autores. Todas as linhas deverão ser numeradas e paginadas no 
lado inferior direito. O trabalho deverá ser digitado em tamanho A4 210 x 297mm com, no máximo, 25 linhas 
por página em espaço duplo, com margens superior, inferior, esquerda e direita em 2,5cm, fonte Times New 
Roman e tamanho 12. O máximo de páginas será 15 para artigo científico, 20 para revisão bibliográfica e 8 
para nota, incluindo tabelas, gráficos e figuras. Figuras, gráficos e tabelas devem ser disponibilizados ao final 
do texto e individualmente por página, sendo que não poderão ultrapassar as margens e nem estar com 
apresentação paisagem.  

Tendo em vista o formato de publicação eletrônica estaremos considerando manuscritos com páginas 
adicionais além dos limites acima. No entanto, os trabalhos aprovados que possuírem páginas além do 
estipulado terão um custo adicional para a publicação (vide taxa). 

3. O artigo científico (Modelo .doc, .pdf) deverá conter os seguintes tópicos: Título (Português e Inglês); 
Resumo; Palavras-chave; Abstract; Key words; Introdução com Revisão de Literatura; Material e Métodos; 
Resultados e Discussão; Conclusão; Referências e Declaração de conflito de interesses. Agradecimento(s) e 
Apresentação; Contribuição dos autores; Fontes de Aquisição; Informe Verbal; Comitê de Ética e Biossegurança 
devem aparecer antes das referências. Pesquisa envolvendo seres humanos e animais obrigatoriamente 
devem apresentar parecer de aprovação de um comitê de ética institucional já na submissão. 

http://www.journalexperts.com/
http://www.bioedit.co.uk/
http://www.biomedproofreading.com/
http://www.edanzediting.com/
http://www.editage.com.br/
http://www.enago.com.br/forjournal/
http://www.globaledico.com/
http://www.journalprep.com/
http://libertymedcom.com/
mailto:paulo@bridgetextos.com.br
mailto:bridge.textecn@gmail.com
http://www.proof-reading-service.com/pt/
https://www.readytopub.com/home
http://coral.ufsm.br/ccrrevista/taxas_extras.htm
http://coral.ufsm.br/ccrrevista/modelo1a.doc
http://coral.ufsm.br/ccrrevista/modelo1a.pdf
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Alternativamente pode ser enviado um dos modelos ao lado (Declaração Modelo Humano, Declaração Modelo 
Animal). 

4. A revisão bibliográfica (Modelo .doc, .pdf) deverá conter os seguintes tópicos: Título (Português e Inglês); 
Resumo; Palavras-chave; Abstract; Key words; Introdução; Desenvolvimento; Conclusão; Referências e 
Declaração de conflito de interesses. Agradecimento(s) e Apresentação; Contribuição dos autores; Fontes de 
Aquisição e Informe Verbal; Comitê de Ética e Biossegurança devem aparecer antes das referências. Pesquisa 
envolvendo seres humanos e animais obrigatoriamente devem apresentar parecer de aprovação de um 
comitê de ética institucional já na submissão. Alternativamente pode ser enviado um dos modelos ao lado 
(Declaração Modelo Humano, Declaração Modelo Animal). 

5. A nota (Modelo .doc, .pdf) deverá conter os seguintes tópicos: Título (Português e Inglês); Resumo; 
Palavras-chave; Abstract; Key words; Texto (sem subdivisão, porém com introdução; metodologia; resultados e 
discussão e conclusão; podendo conter tabelas ou figuras); Referências e Declaração de conflito de interesses. 
Agradecimento(s) e Apresentação; Contribuição dos autores; Fontes de Aquisição e Informe Verbal; Comitê de 
Ética e Biossegurança devem aparecer antes das referências. Pesquisa envolvendo seres humanos e animais 
obrigatoriamente devem apresentar parecer de aprovação de um comitê de ética institucional já na 
submissão. Alternativamente pode ser enviado um dos modelos ao lado (Declaração Modelo Humano, 
Declaração Modelo Animal). 

6. O preenchimento do campo "cover letter" deve apresentar, obrigatoriamente, as seguintes informações em 
inglês, exceto para artigos submetidos em português (lembrando que preferencialmente os artigos devem ser 
submetidos em inglês). 
 
a) What is the major scientific accomplishment of your study? 
b) The question your research answers? 
c) Your major experimental results and overall findings? 
d) The most important conclusions that can be drawn from your research? 
e) Any other details that will encourage the editor to send your manuscript for review? 
 
Para maiores informações acesse o seguinte tutorial. 

7. Não serão fornecidas separatas. Os artigos encontram-se disponíveis no formato pdf no endereço eletrônico 
da revista www.scielo.br/cr.  

8. Descrever o título em português e inglês (caso o artigo seja em português) - inglês e português (caso o artigo 
seja em inglês). Somente a primeira letra do título do artigo deve ser maiúscula exceto no caso de nomes 
próprios. Evitar abreviaturas e nomes científicos no título. O nome científico só deve ser empregado quando 
estritamente necessário. Esses devem aparecer nas palavras-chave, resumo e demais seções quando 
necessários.  

9. As citações dos autores, no texto, deverão ser feitas com letras maiúsculas seguidas do ano de publicação, 
conforme exemplos: Esses resultados estão de acordo com os reportados por MILLER & KIPLINGER (1966) e LEE 
et al. (1996), como uma má formação congênita (MOULTON, 1978).  

10. Nesse link é disponibilizado o arquivo de estilo para uso com o software EndNote (o EndNote é um 
software de gerenciamento de referências, usado para gerenciar bibliografias ao escrever ensaios e artigos). 
Também é disponibilizado nesse link o arquivo de estilo para uso com o software Mendeley. 

11. As Referências deverão ser efetuadas no estilo ABNT (NBR 6023/2000) conforme normas próprias da 
revista.  

11.1. Citação de livro: 
JENNINGS, P.B. The practice of large animal surgery. Philadelphia : Saunders, 1985. 2v. 

TOKARNIA, C.H. et al. (Mais de dois autores) Plantas tóxicas da Amazônia a bovinos e outros herbívoros. 
Manaus : INPA, 1979. 95p.  

11.2. Capítulo de livro com autoria: 
GORBAMAN, A. A comparative pathology of thyroid. In: HAZARD, J.B.; SMITH, D.E. The thyroid. Baltimore : 
Williams & Wilkins, 1964. Cap.2, p.32-48. 

11.3. Capítulo de livro sem autoria: 
COCHRAN, W.C. The estimation of sample size. In: ______. Sampling techniques. 3.ed. New York : John Willey, 
1977. Cap.4, p.72-90. 
TURNER, A.S.; McILWRAITH, C.W. Fluidoterapia. In: ______. Técnicas cirúrgicas em animais de grande porte. 

http://coral.ufsm.br/ccrrevista/modelo_humano.doc
http://coral.ufsm.br/ccrrevista/modelo_animal.doc
http://coral.ufsm.br/ccrrevista/modelo_animal.doc
http://coral.ufsm.br/ccrrevista/modelo3a.doc
http://coral.ufsm.br/ccrrevista/modelo3a.pdf
http://coral.ufsm.br/ccrrevista/modelo_humano.doc
http://coral.ufsm.br/ccrrevista/modelo_animal.doc
http://coral.ufsm.br/ccrrevista/modelo2a.doc
http://coral.ufsm.br/ccrrevista/modelo2a.pdf
http://coral.ufsm.br/ccrrevista/modelo_humano.doc
http://coral.ufsm.br/ccrrevista/modelo_animal.doc
http://coral.ufsm.br/ccrrevista/coverletter_pt.htm
http://www.scielo.br/cr
http://coral.ufsm.br/ccrrevista/ciencia_rural.ens
http://coral.ufsm.br/ccrrevista/crural.csl
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São Paulo : Roca, 1985. p.29-40.  

11.4. Artigo completo: 
O autor deverá acrescentar a url para o artigo referenciado e o número de identificação DOI (Digital Object 
Identifiers), conforme exemplos abaixo: 

MEWIS, I.; ULRICHS, CH. Action of amorphous diatomaceous earth against different stages of the stored 
product pests Tribolium confusum (Coleoptera: Tenebrionidae), Tenebrio molitor (Coleoptera: Tenebrionidae), 
Sitophilus granarius (Coleoptera: Curculionidae) and Plodia interpunctella (Lepidoptera: Pyralidae). Journal of 
Stored Product Research, Amsterdam (Cidade opcional), v.37, p.153-164, 2001. Available from: 
<http://dx.doi.org/10.1016/S0022-474X(00)00016-3>. Accessed: Mar. 18, 2002. doi: 10.1016/S0022-
474X(00)00016-3.  

PINTO JUNIOR, A.R. et al (Mais de 2 autores). Response of Sitophilus oryzae (L.), Cryptolestes ferrugineus 
(Stephens) and Oryzaephilus surinamensis (L.) to different concentrations of diatomaceous earth in bulk stored 
wheat. Ciência Rural , Santa Maria (Cidade opcional), v. 38, n. 8, p.2103-2108, nov. 2008 . Available from: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782008000800002&lng=pt&nrm=iso>. 
Accessed: Mar. 18, 2009. doi: 10.1590/S0103-84782008000800002. 

SENA, D. A. et al. Vigor tests to evaluate the physiological quality of corn seeds cv. 'Sertanejo'. Ciência Rural, 
Santa Maria , v. 47, n. 3, e20150705, 2017 . Available from: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782017000300151&lng=pt&nrm=iso>. 
Accessed: Mar. 18, 2017. Epub 15-Dez-2016. doi: 10.1590/0103-8478cr20150705 (Artigo publicado 
eletronicamente). 

11.5. Resumos: 
RIZZARDI, M.A.; MILGIORANÇA, M.E. Avaliação de cultivares do ensaio nacional de girassol, Passo Fundo, RS, 
1991/92. In: JORNADA DE PESQUISA DA UFSM, 1., 1992, Santa Maria, RS. Anais... Santa Maria : Pró-reitoria de 
Pós-graduação e Pesquisa, 1992. V.1. 420p. p.236. (OBS.: tentar evitar esse tipo de citação). 

11.6. Tese, dissertação: 
COSTA, J.M.B. Estudo comparativo de algumas caracterísitcas digestivas entre bovinos (Charolês) e bubalinos 
(Jafarabad). 1986. 132f. Monografia/Dissertação/Tese (Especialização/ Mestrado/Doutorado em Zootecnia) - 
Curso de Pós-graduação em Zootecnia, Universidade Federal de Santa Maria. (OBS.: tentar evitar esse tipo de 
citação). 

11.7. Boletim: 
ROGIK, F.A. Indústria da lactose. São Paulo : Departamento de Produção Animal, 1942. 20p. (Boletim Técnico, 
20). (OBS.: tentar evitar esse tipo de citação). 

11.8. Informação verbal: 
Identificada no próprio texto logo após a informação, através da expressão entre parênteses. Exemplo: ... são 
achados descritos por Vieira (1991 - Informe verbal). Ao final do texto, antes das Referências Bibliográficas, 
citar o endereço completo do autor (incluir E-mail), e/ou local, evento, data e tipo de apresentação na qual foi 
emitida a informação.  

11.9. Documentos eletrônicos: 
MATERA, J.M. Afecções cirúrgicas da coluna vertebral: análise sobre as possibilidades do tratamento 
cirúrgico. São Paulo : Departamento de Cirurgia, FMVZ-USP, 1997. 1 CD. (OBS.: tentar evitar esse tipo de 
citação). 

GRIFON, D.M. Artroscopic diagnosis of elbow displasia. In: WORLD SMALL ANIMAL VETERINARY CONGRESS, 31., 
2006, Prague, Czech Republic. Proceedings… Prague: WSAVA, 2006. p.630-636. Online. Available from: 
<http://www.ivis.org/proceedings/wsava/2006/lecture22/Griffon1.pdf?LA=1>. Accessed: Mar. 18, 2005 (OBS.: 
tentar evitar esse tipo de citação).  

UFRGS. Transgênicos. Zero Hora Digital, Porto Alegre, 23 mar. 2000. Especiais. Online. Available from: 
<http://www.zh.com.br/especial/index.htm>. Accessed: Mar. 18, 2001(OBS.: tentar evitar esse tipo de citação).  

ONGPHIPHADHANAKUL, B. Prevention of postmenopausal bone loss by low and conventional doses of calcitriol 
or conjugated equine estrogen. Maturitas, (Ireland), v.34, n.2, p.179-184, Feb 15, 2000. Obtido via base de 
dados MEDLINE. 1994-2000. Online. Available from: <http://www. Medscape.com/server-
java/MedlineSearchForm>. Accessed: Mar. 18, 2007.  

MARCHIONATTI, A.; PIPPI, N.L. Análise comparativa entre duas técnicas de recuperação de úlcera de córnea 
não infectada em nível de estroma médio. In: SEMINARIO LATINOAMERICANO DE CIRURGIA VETERINÁRIA, 3., 
1997, Corrientes, Argentina. Anais... Corrientes : Facultad de Ciencias Veterinarias - UNNE, 1997. Disquete. 1 
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disquete de 31/2. Para uso em PC. (OBS.: tentar evitar esse tipo de citação). 

12. Desenhos, gráficos e fotografias serão denominados figuras e terão o número de ordem em algarismos 
arábicos. A revista não usa a denominação quadro. As figuras devem ser disponibilizadas individualmente por 
página. Os desenhos figuras e gráficos (com largura de no máximo 16cm) devem ser feitos em editor gráfico 
sempre em qualidade máxima com pelo menos 300 dpi em extensão .tiff. As tabelas devem conter a palavra 
tabela, seguida do número de ordem em algarismo arábico e não devem exceder uma lauda. 

13. Os conceitos e afirmações contidos nos artigos serão de inteira responsabilidade do(s) autor(es).  

14. Será obrigatório o cadastro de todos autores nos metadados de submissão. O artigo não tramitará 
enquanto o referido item não for atendido. Excepcionalmente, mediante consulta prévia para a Comissão 
Editorial outro expediente poderá ser utilizado. 

15. Lista de verificação (Checklist .doc, .pdf). 

16. Os artigos serão publicados em ordem de aprovação. 

17. Os artigos não aprovados serão arquivados havendo, no entanto, o encaminhamento de uma justificativa 
pelo indeferimento. 

18. Em caso de dúvida, consultar artigos de fascículos já publicados antes de dirigir-se à Comissão Editorial. 

19. Todos os artigos encaminhados devem pagar a taxa de tramitação. Artigos reencaminhados (com decisão 
de Reject and Ressubmit) deverão pagar a taxa de tramitação novamente. Artigos arquivados por decurso de 
prazo não terão a taxa de tramitação reembolsada. 

20. Todos os artigos submetidos passarão por um processo de verificação de plágio usando o programa “Cross 
Check”. 

21. Contribuição dos autores 

Para se qualificar para a autoria do manuscrito submetido, todos os autores listados deveriam ter contribuições 
intelectuais substanciais tanto para a pesquisa quanto para sua preparação. Por favor, use um dos exemplos 
abaixo ou faça o seu. 

Exemplo um 
RW, RA e RCNO conceberam e projetaram experimentos. WC, LM e AA realizaram os experimentos, BB realizou 
as análises laboratoriais. BB supervisionou e coordenou os experimentos com animais e forneceu dados 
clínicos. BB realizou análises estatísticas de dados experimentais. WC, MB e NO prepararam o rascunho do 
manuscrito. Todos os autores revisaram criticamente o manuscrito e aprovaram a versão final. 

Exemplo dois 
Todos os autores contribuíram igualmente para a concepção e redação do manuscrito. Todos os autores 
revisaram criticamente o manuscrito e aprovaram a versão final. 

Exemplo três 
Os autores contribuíram igualmente para o manuscrito. 
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