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RESUMO 

GUIMARÃES, F. R. Fototerapia combinada (LED 470 e LASER 660/808 nm) no 

controle da infecção e no tratamento de úlceras cutâneas experimentais. 2017. 

142f. Tese (Doutorado) – Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de 

São Paulo, Ribeirão Preto, 2017. 

 

A cicatrização cutânea é um processo fisiológico complexo e dinâmico. Infecções 

podem causar desequilíbrio neste processo, tornando-o crônico, aumentando as 

chances de óbitos, amputações ou prejudicando a qualidade de vida dos pacientes. 

Buscou-se avaliar a eficácia e segurança da fototerapia combinada (LED 470 e LASER 

660/808nm) no controle da infecção e no tratamento de úlceras cutâneas 

experimentais. Foi realizado levantamento epidemiológico e microbiológico dos 

pacientes com úlceras cutâneas atendidos no Ambulatório de Úlceras 

Neurovasculares do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto-FMRP-USP (ADUN do HC 

da FMRP-USP) nos últimos 5 anos. No modelo in vitro, foram avaliadas a atividade 

antimicrobiana, a citotoxicidade e a atividade cicatrizante da fototerapia. No modelo 

in vivo, foram avaliados o índice de cicatrização das úlceras (ICU), o processo 

inflamatório e a fibrogênese durante o reparo tecidual. Por fim, a aplicação clínica foi 

avaliada por um estudo de caso. Os pacientes atendidos no ADUN apresentavam 

idades variando de 40 e 59 anos, cuja origem do estado de São Paulo em 95% e mais 

da metade residiam em outros municípios. As úlceras apresentavam simultaneamente 

bactérias Gram positivas e negativas em 56,75%, além de infecções multibacterianas 

resistentes. As bactérias mais frequentes foram S. aureus, P. aeruginosa e E.coli, 

respectivamente. A fototerapia por LED azul e combinada demonstraram intensa 

atividade antimicrobiana in vitro. A fototerapia por LED azul e combinada possuem 

citotoxicidade proporcional à dose para células da pele. A fototerapia, em especial a 

fototerapia combinada, demonstrou potencial para acelerar cicatrização nos modelos 

in vitro e in vivo. No modelo experimental, a fototerapia combinada demonstrou 

melhor controle do processo inflamatório; maior angiogênese, fibrogênese e matriz 

extracelular; além de favorecer a maturação do colágeno durante o reparo tecidual. A 

fototerapia combinada acelerou o processo de cicatrização das úlceras cutâneas do 

paciente com hanseníase virchowiana com Fenômeno de Lúcio, contribuindo para o 

controle da infecção nas úlceras e para o sucesso da enxertia, sem toxicidade e/ou 

outros efeito colaterais observados. Além disso, paciente relatou diminuição 

importante da dor ao movimento e do desconforto ao leito. Diante dos resultados, a 

fototerapia combinada (LED 470 e LASER 660/808nm) demonstrou-se segura, eficaz, 

não invasiva e indolor, com significante potencial terapêutico às úlceras cutâneas 

crônicas e infectadas na prática clínica. 

 

Palavras-chave: úlceras cutâneas; cicatrização; infecção; fototerapia; estudo pré-

clínico. 
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ABSTRACT 

GUIMARÃES, F. R. Combined phototherapy (LED 470 and laser 660 / 808nm) in 

the control of infection and healing of skin ulcers. 2017. 142f. Thesis (Doctoral 

Degree) – Ribeirão Preto Medical School, University of Sao Paulo, Ribeirão Preto, 

2017. 

 

Wound healing is a complex and dynamic physiological process. The presence of 

infections might disrupt this process, turning it into a chronic stage, with high risk of 

death or amputations, and damaging the quality of life of patients. We aimed to 

assess efficiency and safety of combined phototherapy (LED 470 and LASER 

660/808nm) in the control of infections and in the treatment of experimental skin 

ulcers. Epidemiological and microbiological study of the patients with skin ulcers who 

attended the Ambulatory of Neurosvascular Ulcers of the Clinics Hospital in Ribeirao 

Preto-FMRP-USP (ADUN at HC at FMRP-USP) in the last 5 years was conducted. In 

vitro model tested antibacterial activity, cytotoxicity and healing activity of 

phototherapy. In vivo model assessed the wound healing index (WHI), inflammatory 

process and fibrogenesis during tissue repair. Finally, clinical testing consisted on the 

conduction of a case study. Patients from ADUN group were aged between 40 and 59 

years of age. Ninety-five percent (95%) of them came from the state of São Paulo; 

while more than half of the sample lived outside the city of Ribeirão Preto. Both Gran-

positive and Gram-negative bacteria were observed in 56.75% of the ulcers, such as 

resistant multibacterial infections. The most frequent bacterias were, in order, S. 

aureus, P. aeruginosa and E. coli. Blue-light LED and combined phototherapy have 

shown high antibacterial activity in vitro. Blue-light LED and combined phototherapy 

have demonstrated cytotoxicity that was proportional to the dose applied on the skin 

cells. Phototherapy, specially when combined, had a potential to improve wound 

healing both in vitro and in vivo models. Combined phototherapy in the experimental 

model has provided better control of the inflammatory process, higher angiogenesis, 

fibrillogenesis and extracellular matrix, it has also favored collagen maturation during 

tissue repair. Combined phototherapy has increased wound healing process of skin 

ulcers in a patient with lepromatous leprosy and Lucio's phenomenon; it also helped 

controlling the infection on the ulcers and it enhanced the grafting process without 

toxicity or adverse effects. Patient has reported an important reduction of the pain 

when moving and discomfort in a lying position in bed. Then, the combined 

phototherapy (LED 470 and LASER 660/808nm) is safe, effective, non-invasive and 

painless; it has therapeutic potential in order to treat chronic and infected skin ulcers 

in clinical practice. 

 

Keywords: skin ulcer; wound healing; infections; phototherapy; preclinical. 
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Introdução 

 

“ Por mais longa que seja a caminhada o mais importante é dar o 

primeiro passo.” 

Vinícius de Moraes 
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1. INTRODUÇÃO 

A pele, também conhecida como cútis ou tegumento, é o maior órgão do 

corpo humano e possui importante papel na homeostase corporal (BARBUL, 1990; 

WERNER; GROSE, 2003). Após sofrer algum tipo de lesão neste órgão, o 

organismo pode ficar susceptível à entrada de patógenos oportunistas, às 

infecções e o desenvolvimento de úlceras crônicas de difícil tratamento (WERNER; 

GROSE, 2003; WARRINER, 2005).  

O reparo tecidual cutâneo tem como objetivo o restabelecimento das 

funções da pele, além de protegê-la contra possíveis infecções (WERNER; GROSE, 

2003). Este processo, também conhecido como cicatrização de úlceras cutâneas, é 

complexo, multifatorial e envolve vários tipos celulares (BARBUL, 1990;  CARDOSO 

et al., 20011;  WERNER; GROSE, 2003; GUIMARÃES, 2017). 

Na busca por novas formas tratamentos, a fototerapia tem se destacado 

como método fotobioestimulador para o reparo tecidual cutâneo e já é utilizada 

em tratamentos clínicos ou como suplemento de outros tratamentos (CAETANO 

et al., 2009;  KAVIANI et al., 2011;  MINATEL; ENWEMEKA et al., 2009;  MINATEL; 

FRADE et al., 2009). Porém, ainda não há relatos clínicos do uso da fototerapia em 

úlceras infectadas. 

Segundo relatos experimentais recentes, a fototerapia também pode 

apresentar efeito bactericida em culturas de patógenos resistentes, incluindo 

aqueles que são encontrados mais frequentemente em úlceras infectadas 

(ENWEMEKA et al., 2009;  LIPOVSKY et al., 2011). 

Apesar da quantidade de estudos e de tratamentos disponíveis, a 

incidência de úlceras cutâneas infectadas ainda se mantém alta (WARRINER, 2005; 

MARTINS, 2010) mesmo com os grandes avanços na compreensão do processo 

cicatricial e das infecções. Além disso, a crescente presença de patógenos 

resistentes no ambiente torna cada vez mais relevante e necessária a busca de 

novas possibilidades terapêuticas. Desta forma, nesse estudo buscou-se avaliar a 

atuação da fototerapia combinada (LED 470 e LASER 660/808nm) no controle da 
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infecção e no tratamento de úlceras cutâneas experimentais, antecedendo sua 

aplicação e concentrações seguras para o uso na prática clínica. 
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Revisão da Literatura 

 

“ Se pude enxergar mais longe, foi porque me apoiei em ombros de 

gigantes.”  

Isaac Newton 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 A pele: anatomia e morfofisiologia 

A pele, também conhecida como cútis ou tegumento, é o maior órgão do corpo 

humano e possui importante papel na homeostase corporal (PROKSCH; BRANDNER; 

JENSEN, 2008; KENDALL; NICOLAOU, 2013). Este órgão é a primeira barreira 

anatômica entre o meio ambiente e o corpo, possui vários receptores de 

sensibilidade à dor, temperatura, texturas e constitui importante proteção física. Além 

disso, de forma semelhante ao pulmão e o intestino que possuem um diferenciado 

sistema imunológico, a pele também desempenha proteção importante contra 

trauma, toxinas, infecções, enquanto mantém a tolerância imunológica, prevenindo 

assim o desenvolvimento de alergias e doenças autoimunes. Ainda, possui 

importante papel nas funções metabólicas, como a síntese de hormônios e absorção 

de raios solares para produção de vitamina D  (PROKSCH; BRANDNER et al., 2008; DI 

MEGLIO; PERERA; NESTLE, 2011; KENDALL; NICOLAOU, 2013). 

Normalmente, a superfície cutânea varia de 1,5 a 2,0 m2 e seu peso entre 5 e 10 

Kg. Ou seja, cerca de 7% do peso corporal total nos adultos, dependendo do peso e 

da altura do indivíduo. A pele também pode variar em relação à espessura (de 0,5 

mm na membrana timpânica a 6,0 mm nas regiões plantares e palmares), grau de 

pigmentação e quantidade de pelos (BARTHEL; ABERDAM, 2005; EDWARDS, 2005; 

WYSOCKI, 2012).  

A capacidade de exercer múltiplas funções está relacionada à sua estrutura 

formada por duas camadas: a epiderme e a derme, além da camada subjacente 

conhecida como tecido subcutâneo (Figura 1). 
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Figura 1. Esquema representativo das estruturas da pele e população celular. 

Adaptado de Kendall, A.C. e Nicolaou, A. (2013 p.143). 

 

 A epiderme é a camada protetora mais externa, composta principalmente por 

queratinócitos, além de terminações nervosas (células de Merkel), de melanócitos e 

células do sistema imune; tais como células de Langerhans e dos linfócitos T 

(PROKSCH; BRANDNER et al., 2008; DI MEGLIO; PERERA et al., 2011; MCLAFFERTY; 

HENDRY; ALISTAIR, 2012; KENDALL; NICOLAOU, 2013). Esta camada não contém 

vasos sanguíneos e recebe nutrientes por difusão a partir dos vasos sanguíneos 

presentes na derme.  

Histologicamente, a epiderme é um epitélio escamoso estratificado e 

queratinizado apoiado na membrana basal, que a separa da derme. É constituída por 

até cinco camadas celulares dispostas nesta ordem: basal, espinhosa, granulosa, 

lúcida e córnea. As células são produzidas na camada basal (mais profunda) e 

movem-se através das outras camadas em direção à camada córnea (superficial) em 

um período de aproximadamente 35 dias (ABRAHAMS; CRAVEN; LUMLEY, 2005; 

EDWARDS, 2005). As células basais são mitoticamente ativas, mas perdem este 

potencial à medida que migram em direção à superfície cutânea no processo de 

diferenciação terminal (BARTHEL; ABERDAM, 2005). 
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A derme encontra-se logo abaixo da epiderme e é composta por fibras de 

colágeno, vasos sanguíneos, folículos pilosos, glândulas sudoríparas, terminações 

nervosas e células do sistema imunológico; tais como células dendríticas, células Tγδ, 

células B, natural killer, neutrófilos, macrófagos, eosinófilos e mastócitos (PROKSCH; 

BRANDNER et al., 2008; DI MEGLIO; PERERA et al., 2011; MCLAFFERTY; HENDRY et al., 

2012; KENDALL; NICOLAOU, 2013). 

A derme é uma camada de tecido conjuntivo vascular de origem mesenquimal 

firmemente ligada à epiderme, em sua porção superior, e ao tecido subcutâneo, em 

sua porção mais profunda. É uma camada elástica e fornece nutrição para a epiderme 

e para os apêndices cutâneos (ABRAHAMS; CRAVEN; LUMLEY, 2005; EDWARDS, 2005; 

HABIF, 1996; REHDER et al., 2004). Estruturalmente, a epiderme e a derme formam 

duas camadas distintas, embora funcionem como uma única camada.  

A camada subjacente é a tela subcutânea ou tecido subcutâneo, formada 

principalmente de vasos sanguíneos e tecido adiposo (PROKSCH; BRANDNER et al., 

2008; DI MEGLIO; PERERA et al., 2011; MCLAFFERTY; HENDRY et al., 2012; KENDALL; 

NICOLAOU, 2013). Ela ancora a pele aos músculos e constitui uma fonte de energia 

por armazenar triglicerídeos para o corpo, cerca de 60% da gordura corporal é 

subcutânea. As funções desta camada incluem prevenção da perda calor pelo corpo e 

proteção dos órgãos internos (EDWARDS, 2005). 

A perda da integridade da pele pode resultar em desequilíbrio fisiológico 

substancial que pode ocasionar desabilidade significante ao paciente ou mesmo 

óbito (CLARK et al., 2007). Logo, o reparo cutâneo é essencial para sobrevivencia do 

organismo e é realizado pelo processo de cicatrização cutânea. 

2.2 Cicatrização de feridas cutâneas  

A cicatrização de feridas cutâneas é um processo multifatorial, complexo onde há 

a participação de vários tipos celulares e das diferentes camadas da pele. Este 

processo envolve inflamação, proliferação e migração de queratinócitos, 
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reepitelização, aumento da permeabilidade vascular, angiogênese, deposição de 

matriz extracelular e resposta imune, dependentes de mecanismos diversos e 

sincronizados de sinalização celular  ( FALANGA; ZITELLI; EAGLSTEIN, 1988; CARDOSO 

et al., 2011). Essa resposta imediata e dinâmica do organismo à lesão tecidual tem 

como objetivo restaurar a continuidade anatômica e funcional do tecido (BARBUL, 

1990), sendo que a cicatrização inadequada e dificultada de feridas pode ocasionar 

consequências como morbidade, incapacidade, efeitos psicossociais, perda 

econômica dentre outros, além de acometer grande parte da população mundial, 

com alta incidência e prevalência (WERNER; GROSE, 2003; WERNER; KRIEG; SMOLA, 

2007; CARDOSO; FAVORETO et al., 2011) 

O processo de reparo tecidual é dinâmico e interativo; envolve células 

inflamatórias e do parênquima lesionado, além da complexa cadeia de mediadores 

solúveis, bem como a matriz extracelular (MEC) (WERNER; KRIEG et al., 2007). A 

cicatrização de feridas pode ser dividida em pelo menos três etapas: reação 

inflamatória, fase proliferativa e remodelação tecidual. O processo ocorre nessa 

sequencia, mas não separadamente, pois as etapas se interpõem e são reguladas por 

múltiplos fatores de crescimento, mediadores inflamatórios e citocinas liberadas no 

local da ferida (Figura 2) (KIRSNER; EAGLSTEIN, 1993; LI; CHEN; KIRSNER, 2007). 
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Figura 2. Esquema representativo das diferentes fases do processo de cicatrização 

cutânea. A) 12-24h depois da lesão, formação do coágulo e infiltrado de 

neutrófilos. B) 3-7 dias após a lesão, apoptose dos neutrófilos e infiltrado 

de macrófagos, além de novos vasos sanguíneos. Migração e proliferação 

de fibroblastos e produção de matriz extracelular e colágeno. Grande 

quantidade de tecido de granulação e proliferação de queratinócitos nas 

bordas da lesão. C) 1-2 semanas após a lesão, o local é completamente 

preenchido por tecido de granulação, fibroblastos se transformam em 

miofibroblastos para ocorrer a contração da ferida. Por fim, o 

remodelamento tecidual pela maturação do colágeno. Adaptado de 

WERNER; GROSE, 2003. 

 

A cicatrização tem como objetivo, do ponto de vista histológico, a substituição do 

tecido lesado por tecido conjuntivo fibroso que restaure a homeostasia do 

organismo, sirva de base para as novas células e preserve a função do tecido normal 

(MARTIN, 1997; WERNER; KRIEG et al., 2007). Na cicatrização de lesões cutâneas e do 

tecido subcutâneo, a formação de tecido cicatricial está ligada à regeneração 

epitelial. Esta resposta é considerada o modelo da cicatrização, que pode ser 

denominada primária ou por 1ª intenção, quando as bordas da ferida estão próximas 
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e secundária ou por 2ª intenção, quando as bordas se encontram distantes (LI; CHEN 

et al., 2007; CARDOSO; FAVORETO et al., 2011). O coágulo formado em ambas as 

lesões é proporcional à área da ferida e se ocorrer infecções, a reação inflamatória é 

exuberante. Nos dois casos, há formação de exsudato fagocitário e tecido de 

granulação, mas estes são mais intensos nas lesões por 2ª intenção, com 

possibilidade de cicatrizes maiores e deformantes (LI; CHEN et al., 2007). 

O processo de reparo tecidual também envolve a sinalização de múltiplos fatores 

de crescimento, como GM-CSF (Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor), 

EGF (Epidermal Growth Factor), VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor), FGF 

(Fibroblast Growth Factor), PDGF (Platelet-Derived Growth Factor) e KGF (Keratinocyte 

Growth Factor), hormônios (corticosteróides), vitaminas como retinóides (WERNER; 

GROSE, 2003; ISHIDA et al., 2004; STURM; DIGNASS, 2008), citocinas pró e anti-

inflamatórias (IL-1β, IL-8, IFN-γ, TGF-β). Logo, a resposta inflamatória é uma 

consequência inevitável da lesão tecidual. É uma etapa fisiologicamente curta, com 

duração de poucos dias, que visa neutralização de patógenos e retirada das células 

mortas do local (MARTIN, 1997; SANTORO, 2005). Porém, a resolução completa da 

ferida somente é considerada após maturação e remodelação da matriz extracelular. 

Isto ocorre lentamente levando meses ou às vezes anos e, mesmo assim, uma cicatriz 

cutânea completamente madura possui apenas 70% da resistência da pele normal (LI; 

CHEN et al., 2007). 

Logo após a lesão há sangramento que é interrompido pela agregação 

plaquetária, ativação da cascata de coagulação e deposição de rede de fibrina, 

formando um coágulo sanguíneo (HYNES, 2002). Este servirá também como suporte 

para a intensa migração celular no local da ferida. As plaquetas que participam do 

processo de coagulação secretam vários mediadores, inclusive PDGF, que ativa e atrai 

os macrófagos e fibroblastos para o local da lesão. Da mesma forma, vários outros 

mediadores vasoativos e fatores quimiotáticos são produzidos por células do 

parênquima lesionado, pela cascata da coagulação e pela ativação do sistema 
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complemento (MARKIEWSKI; LAMBRIS, 2007), que também contribui para o 

recrutamento de inúmeras células inflamatórias (HYNES, 2002; MARKIEWSKI; 

LAMBRIS, 2007). 

As primeiras células que atuam na lesão são aquelas presentes no tecido lesado, 

como células de Langerhans da epiderme, linfócitos intraepiteliais e macrófagos 

teciduais, que fagocitam as células danificadas e aquelas que sofreram necrose. Esses 

leucócitos também secretam citocinas inflamatórias e quimiocinas que atuam nos 

vasos sanguíneos próximos à lesão e contribuem para o recrutamento de outras 

células (SIMPSON; ROSS, 1972; GUIMARÃES, 2017). Estas regulam a reepitelização, a 

remodelação tecidual e angiogênese. Pela ação das citocinas e mediadores 

inflamatórios, os vasos sanguíneos passam a expressar moléculas de adesão 

(integrinas) específicas para as células imunes, que irão se ligar aos mesmos ao 

passarem pelo local. O fluxo sanguíneo diminuído pela vasodilatação, também em 

resposta a essas citocinas, contribuirá tanto para que essas células passem mais 

próximas às paredes dos vasos sanguíneos, quanto para que consigam migrar da luz 

dos vasos para o tecido adjacente (CHEN et al., 2001; GUIMARÃES, 2017). 

A migração celular é um dos primeiros sinais da atividade epitelial e ocorre 

aproximadamente 18 a 24 horas após a lesão, no homem (LI; CHEN et al., 2007). Nas 

primeiras 24 horas, há pequena reação inflamatória nas bordas da ferida, que se 

acentua com a exsudação de fluidos, depósito de fibrina e migração de neutrófilos, 

monócitos e linfócitos. Com o decorrer do tempo, o coágulo sanguíneo é digerido 

por enzimas liberadas a partir da desintegração dos neutrófilos (LI; CHEN et al., 2007; 

CARDOSO; FAVORETO et al., 2011). Com 48 horas, o exsudato passa a ser constituído 

predominantemente por macrófagos, que digerem a fibrina restante, matriz 

extracelular danificada, hemácias e restos celulares. Sabe-se que os produtos das 

células lesadas, fibronectina e enzimas lisossomais dos neutrófilos, agem como 

substâncias quimiotáticas para esses macrófagos (WERNER; GROSE, 2003). Dentre as 

células envolvidas no processo inflamatório, a população de linfócitos é uma das 
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mais predominantes e crucial para a defesa do local lesionado, que pode ficar 

exposto a diversos micro-organismos (SIMPSON; ROSS, 1972). Isto ocorre pela 

presença de células de Langerhans e dendríticas que monitoram constantemente o 

microambiente da epiderme e derme, respectivamente. Estas células são capazes de 

fagocitar antígenos, transportá-los para os linfonodos drenantes regionais e 

apresentá-los às células T que, após serem ativadas, migram em grande quantidade 

para a pele (WOLLENBERG et al., 2002; CLARK, 2010). Além disso, em decorrência do 

próprio trauma ou da ativação celular, o microambiente tem sua composição físico-

química alterada sendo esta também outra forma de sinalização para ativar as células 

envolvidas no reparo tissular (WERNER; GROSE, 2003). 

Durante o processo de cicatrização também há contração da ferida. Os 

fibroblastos chegam até o local através dos vasos sanguíneos e são ativados por 

fatores de crescimento, como o PDGF e TGF-β. Essas células se proliferam nas 

margens, onde ocorre certo grau de hiperplasia, devido à grande quantidade de 

fatores de crescimento, liberados a partir das células exsudadas (GREEN et al., 2004). 

Acerca de uma semana após a lesão, por toda extensão da ferida são identificados 

fibroblastos que sintetizam colágeno para preencher o local e realizar o 

remodelamento tecidual. Pela ação do TGF-β alguns fibroblastos se transformam em 

miofibroblastos que, por possuírem capacidade de contração, contribuem para a 

aproximação das bordas das feridas (MARTIN, 1997).  

A síntese de colágeno pelos fibroblastos começa dentro de 24 horas após a lesão, 

mas não há deposição significativa no tecido antes do 3º ou 4º dia. São produzidos 

colágenos do tipo I e III, embora o tipo III seja o principal sintetizado. As fibras de 

colágeno se cruzam na linha da incisão e ajudam a unir as bordas aproximadamente 

ao final da primeira semana após a lesão. A quantidade de colágeno aumenta com o 

tempo e, por volta de duas semanas suas fibras passam a predominar na matriz 

extracelular. O colágeno tipo I passa a predominar em relação ao tipo III, as fibras 
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colágenas são mais grossas e mais compactas e as novas fibras são orientadas de 

acordo com as linhas de estresse mecânico (LI; CHEN et al., 2007; GUIMARÃES, 2017). 

Após o fechamento da úlcera, inicia-se o remodelamento da cicatriz pelos 

próximos meses ou anos, com a redução progressiva da vascularização e do 

conteúdo celular no tecido cicatricial, aumento da força tensora e reorientação das 

fibras colágenas (ABREU; MARQUES, 2005; HARDING; PATEL, 2002). 

2.3 Úlceras cutâneas 

Úlceras cutâneas são definidas como um rompimento da continuidade anatômica 

da pele (envolvendo derme e/ou epiderme) e de sua funcionalidade (DIEGELMANN; 

EVANS, 2004; KOKANE, 2009; SCHMIDT et al., 2009). As úlceras de espessura parcial 

atingem somente a epiderme e parte da derme, enquanto as úlceras de espessura 

total afetam a epiderme e toda a espessura da derme, podendo inclusive avançar até 

estruturas mais profundas, como os tecidos subcutâneo, muscular e ósseo (RITTIÉ, 

2016). Podem ser causadas por fatores extrínsecos, tais como traumas, cirurgias e 

queimaduras; ou fatores intrínsecos, tais como alterações vasculares ou nervosas 

(O´TOOLE; MELLERIO, 2010).  

Podem ser classificadas como agudas, quando cicatrizam de forma ordenada e em 

tempo necessário para que haja a restauração da integridade anatômica e funcional 

da pele. Já as úlceras crônicas possuem baixa taxa de cicatrização e estão presentes 

nos pacientes por mais de 6 semanas (MUSTOE; O'SHAUGHNESSY; KLOETERS, 2006;  

PATEL; LABROPOULOS; PAPPAS, 2006). Frade et al. (2005) observaram um tempo de 

evolução médio de 94 meses para úlceras de perna em pacientes de Juiz de Fora e 

região. Aproximadamente 73% dos pacientes apresentavam úlceras abertas há mais 

de um ano, e foi observada ainda uma taxa de recorrência de 50%.  

Várias doenças de base como insuficiência vascular arterial e venosa; insuficiência 

nutricional; perda de mobilidade; imunodeficiência e exacerbação de comorbidades 

como diabetes; insuficiência cardíaca; hanseníase e infecção prejudicam a integridade 
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cutânea. Além de facilitar o desenvolvimento de úlceras, a presença destas doenças 

pode torná-las mais profundas e extensas, tornando o quadro clínico do paciente 

ainda mais grave (JAUL, 2009). 

O tempo de reepitelização das úlceras crônicas é significativamente maior, pois 

além de normalmente sua área ser aumentada, o ambiente é altamente rico em 

proteases; principalmente na presença de infecções (EAGLSTEIN; FALANGA, 1997;  

KLOTH, 1995;  WERNER; KRIEG; SMOLA, 2007). Logo, a inflamação exacerbada, devido 

à presença de infecções ou corpos estranhos que não podem ser fagocitados; o 

aumento da atividade enzimática das proteases, a redução da resposta aos fatores de 

crescimento e a ausência da atividade mitogênica impedem a resolução do processo 

(Figura 3) (HARDING; MORRIS; PATEL, 2002;  WALL et al., 2002). 

 

 

Figura 3. Desequilíbrio na cicatrização, caracterização de úlceras agudas e crônicas. 

Adaptado de MENKE et al., 2007e SCHULTZ, 2011. 

 

Os tipos mais comuns de úlceras crônicas incluem úlceras venosas, arteriais, 

neuropáticas e por pressão (BELLO; PHILLIPS, 2000; MENKE et al., 2007). Dentre as 

úlceras de perna, as venosas possuem maior prevalência (70-80%) e incidência de até 
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1% da população mundial adulta (KIRSNER; EAGLSTEIN, 1993;  PATEL et al., 2006). As 

úlceras venosas podem ser denominadas também como úlceras varicosas, de estase, 

hipoestáticas ou gravitacionais. Essas úlceras são manifestações tardias da 

insuficiência venosa crônica que corrobora para uma hipertensão venosa persistente 

(PATEL et al., 2006;  VALENCIA et al., 2001). Esse tipo de lesão cutânea prejudica a 

qualidade de vida dos pacientes e constitui um importante desafio para a equipe de 

saúde, devido sua alta morbidade associada ao seu alto custo econômico (CARDOSO 

et al., 2011;  LI et al., 2007;  VALENCIA et al., 2001). Além disso, devemos levar em 

consideração o custo da perda de trabalho, diminuição da produtividade, o custo da 

reabilitação e o dano psicológico aos pacientes e seus familiares (CLARK; GHOSH; 

TONNESEN, 2007). 

2.4 Etiologia e Epidemiologia das úlceras cutâneas 

O aumento da expectativa de vida e o rápido incremento da população idosa têm 

sido apontados como determinantes sociais da crescente prevalência de condições 

crônicas de saúde. Neste contexto, as úlceras cutâneas assumem importância, visto 

que podem estar relacionadas a doenças crônico-degenerativas associadas à idade, 

como doenças cardiovasculares, diabetes mellitus e artrite reumatóide. Outro fator 

predisponente relevante é a pressão constante exercida por uma superfície externa 

sobre um tecido, levando a sua agressão e consequente ulceração. Isso ocorre em 

indivíduos que têm a mobilização prejudicada, como pacientes acamados ou 

cadeirantes (JAUL, 2009; FRADE, 2012). Projeções publicadas pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS) estimam que a população idosa aumente cerca de sete a 

oito vezes até o ano 2025 (LIMA E COSTA et al., 2000). 

A prevalência dos três principais tipos de úlceras é estimada entre três a seis 

milhões nos EUA (Estados Unidos da América), em pacientes com idade de 65 anos 

ou mais. Úlceras que não cicatrizam resultam em elevados custos para o sistema de 

saúde, com um custo total estimado em mais de três bilhões de dólares por ano 

(MENKE et al., 2007). 
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Nenhuma das estimativas financeiras leva em consideração o custo da perda de 

trabalho, diminuição da produtividade, ou custo para reabilitação. Além disso, o dano 

psicológico resultante aos pacientes e seus familiares é incalculável (MENKE et al., 

2007). A qualidade de vida dos pacientes com úlceras crônicas pode ser 

extremamente baixa, e desta forma, implica em mais custos indiretos, dificultando a 

avaliação dos custos totais (CLARK et al., 2007; SCHLEICHER, 2017). 

No ano de 1992 registrou-se 35,2 milhões de casos de perda significante de pele 

nos EUA, os quais geraram grandes intervenções terapêuticas. Dentre estes casos, 

aproximadamente sete milhões tornaram-se crônicos. A causa mais comum de perda 

de pele foi lesão térmica, a qual contribui por aproximadamente um milhão de casos 

por ano nas emergências hospitalares nos EUA. Outras causas incluíram trauma e 

ulcerações crônicas secundárias a diabetes mellitus, pressão e estase venosa. De 

acordo com um levantamento realizado pelo Centro para prevenção e controle de 

doenças nos EUA, a estimativa da prevalência de diabetes na população americana é 

de 21 milhões de pessoas. Destas, em torno de dois milhões têm úlceras diabéticas 

crônicas e finalmente necessitam amputação, que em 1995 geraram custos médicos 

de 1,5 milhões de dólares (CLARK et al., 2007; HOWELL-JONES et al., 2005). 

Nos EUA aproximadamente 600.000 pacientes têm úlceras venosas, com custo 

médio de dez mil dólares por paciente, outros 1,4 milhões têm úlceras por pressão. O 

custo total do tratamento para estes dois grupos tem sido estimado em oito milhões 

de dólares anualmente (CLARK et al., 2007). 

Úlceras por pressão são um problema sério e frequente entre pacientes 

imobilizados e debilitados e contribuem significantemente para a morbidade e 

mesmo mortalidade de muitos pacientes. O custo relacionado ao cuidado dos 

pacientes com úlceras de pressão é superior a 1,3 bilhões de dólares por ano 

(DIEGELMANN; EVANS, 2004). 
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Em 2003 uma pesquisa avaliou que o mercado americano de produtos para o 

cuidado de úlceras, incluindo curativos biológicos e sintéticos, é maior que 1,7 

bilhões de dólares e estimou um aumento significativo conforme a população 

envelhece (CLARK et al., 2007). 

Estudos realizados na União Europeia têm estimado uma prevalência para úlceras 

de pé e perna de 1,48/1000 habitantes e com o avanço da idade, estes números 

aumentam (36/1000 habitantes com mais de 65 anos de idade). A prevalência anual 

de úlceras venosas de perna tem sido estimada em 1,69% para indivíduos com 65 

anos de idade ou mais (HOWELL-JONES et al., 2005). 

Sobre a prevalência ou o número de pacientes com úlceras de perna no Brasil, são 

poucos os trabalhos publicados de característica nacional. Maffei (2002) em um 

estudo na região de Botucatu (SP) encontrou alta frequência de úlceras venosas nos 

pacientes varicosos, frequentemente desencadeadas por traumas. Esta alta frequência 

foi atribuída a ausência de tratamento e pouco cuidado com os varicosos na 

população de baixo nível socioeconômico. Na região de Belo Horizonte (MG) Cabral 

(2000) também encontrou alta prevalência (2,6%) de úlcera venosas cicatrizadas ou 

abertas. 

Frade et al. (2005) avaliaram 124 pacientes da cidade de Juiz de Fora (MG), com o 

objetivo de traçar um perfil clínico epidemiológico dos portadores de úlceras de 

perna, avaliando os tipos mais frequentes de úlcera, doenças associadas e o perfil 

socioeconômico dos pacientes. Os autores verificaram que a média de idade foi 62,6 

anos, predominando o sexo feminino (65,3%) e renda menor que R$ 540,00 (86,8%); 

associavam-se às úlceras: insuficiência venosa (74,2%), hipertensão arterial sistêmica 

(51,6%) e diabetes mellitus (20,2%); classificavam-se como venosas (67,8%), 

hipertensivas (20,1%), mistas e outras (12,1%); acometiam preferencialmente o terço 

distal das pernas, 40% eram de tamanho médio (2,0 a 5,0 cm) e 35,6% de tamanho 

grande (>5,0 cm), acompanhadas, principalmente, de hipercromia (92,5%), 

lipodermatoesclerose (68,8%) e varicosidades (67,7%). Foi observado também que as 
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úlceras apresentavam-se abertas em um período médio de 94,2 meses e 50% delas 

apresentavam-se como quadros recidivantes. 

Tais resultados evidenciam a importância da doença úlcera cutânea na vida dos 

pacientes, tendo em vista os aspectos socioeconômicos e psicológicos. Um paciente 

com uma úlcera que não cicatriza tem diminuição da qualidade de vida devido ao 

desconforto, mau odor, presença de secreção, além de dano à imagem corporal, a 

qual resulta em isolamento social (JAUL, 2009; SCHLEICHER, 2017). Outras 

complicações de úlceras crônicas incluem limitações funcionais (como dificuldade de 

locomoção), dor crônica, infecções (celulite, formação de abscessos, osteomielite e 

mesmo sepse), potencial para malignidade (por exemplo, úlcera de Marjolin) e 

amputação (MENKE et al., 2007). 

Apesar dos trabalhos publicados sobre o assunto e da sua importância clínica, 

poucos estudos mostram dados epidemiológicos sobre úlceras infectadas (MAFFEI, 

2002; FRADE et al., 2005). 

2.5 Úlceras infectadas 

A pele possui importantes mecanismos de defesa que contribuem para prevenir a 

invasão e o estabelecimento de bactérias potencialmente patogênicas ao organismo. 

A presença do estrato córneo fornece uma barreira física à invasão; o pH cutâneo 

ácido, a secreção de ácidos graxos e outros polipeptídios antibacterianos, fornecem 

uma barreira química. Desta forma, a microbiota presente na pele intacta raramente 

ocasionará infecção. Entretanto, após lesão cutânea e rompimento desta barreira, os 

tecidos subcutâneos tornam-se suscetíveis aos efeitos nocivos de bactérias e outros 

micro-organismos (Figura 4) (EDWARDS; HARDING, 2004; SCHMIDT et al., 2009; 

WARRINER; BURREL, 2005). 
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Figura 4. Esquema representativo das estruturas da pele e população celular. 

Adaptado de Werner, 2003. 

 

No leito da úlcera as bactérias não somente competem pelos nutrientes e 

oxigênio limitados, como também produzem endotoxinas e exotoxinas, que 

destroem ou alteram as atividades celulares normais. Endotoxinas são lipídeos e 

polissacarídeos localizados na parede celular bacteriana de micro-organismos Gram-

negativos. Quando liberadas, ativam sistemas regulatórios do organismo, como a 

inflamação. Exotoxinas são proteínas liberadas das bactérias que enzimaticamente 

modificam ou inativam células, causando sua morte ou alterando seu funcionamento 

normal (STOTTS, 2012). 

Infecções em úlceras cutâneas são comuns em países em desenvolvimento 

principalmente devido às precárias condições de higiene da população. Dentre as 

bactérias frequentemente isoladas em cultura a partir de úlceras, encontram-se os 

gêneros Staphylococcus, Streptococcus, Enterococcus e bacilos Gram-negativos 

(DAVIES et al., 2007; STEPHENS et al., 2003), sendo os micro-organismos 

Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Corynebacterium spp., Escherichia coli, 

Pseudomonas aeruginosa, Streptococcus pneumoniae, Klebsiella pneumoniae, dentre 

outros, alguns dos mais importantes que levam à infecção de úlceras cutâneas. Entre 
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os micro-organismos mais comuns, estão o S. aureus e Streptococcus spp do grupo β-

hemolítico, considerados micro-organismos da microbiota transitória da pele 

(EDWARDS; HARDING, 2004; KUMAR et al., 2006; PATTANAYAK; SUNITA, 2008). 

A interação entre úlcera e bactérias pode ser subdividida em quatro estados 

microbiológicos: contaminação, colonização, colonização crítica e infecção (Figura 5) 

(EDWARDS; HARDING, 2004; HOWELL-JONES et al., 2005). 

 

Figura 5. Progressão do espectro de infecção em úlceras cutâneas. Adaptado de 

Sibbald, 2004. 

http://www.worldwidewounds.com/2005/december/Sibbald/Silver-Foam-

Dressings-Colonised-Wounds.html 

 

Contaminação é a presença de micro-organismos não replicantes na superfície da 

úlcera. Contaminantes iniciais geralmente são micro-organismos Gram-positivos (S. 

aureus, Corynebacterium spp, Streptococcus spp, Staphylococcus coagulase negativa), 

seguidos por micro-organismos Gram- negativos (E. coli, Klebsiela spp, Proteus spp) 

(STOTTS, 2012). 
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Colonização é a presença de micro-organismos replicantes e aderentes às úlceras, 

com ausência de dano tecidual. Todas as úlceras são contaminadas em algum grau. 

Mesmo aquelas definidas como úlceras cirúrgicas limpas, têm contaminação 

bacteriana. É bem aceito que úlceras crônicas são contaminadas e colonizadas, 

entretanto, existe um equilíbrio. Acredita-se que as úlceras passam de contaminadas 

a colonizadas quando as bactérias na superfície aumentam sua atividade metabólica 

e começam a se replicar. Isso não é patológico, a menos que o crescimento invasivo 

das bactérias ocorra dentro da úlcera, causando dano ao tecido e ao paciente 

(EDWARDS; HARDING, 2004; STOJADINOVIC et al., 2008; WARRINER; BURREL, 2005). 

Os estados microbiológicos de contaminação e colonização não são patogênicos 

e não requerem tratamento com antibióticos locais ou sistêmicos. O uso 

inapropriado de antibióticos durante estas condições tem contribuído para a 

prevalência de resistência bacteriana (STOTTS, 2012). 

Até o momento, para a literatura a contaminação e colonização não retardam a 

cicatrização, porém, o limite entre colonização e infecção e sua interferência no 

reparo tecidual é difícil de ser definido. Um estágio intermediário tem sido 

reconhecido na infecção contínua da úlcera, denominado colonização crítica, que 

representa a transição entre o estado de colonização e a infecção invasiva da úlcera. 

O termo colonização crítica tem sido utilizado para descrever o estágio em que as 

bactérias começam a afetar adversamente a cicatrização (HOWELL-JONES et al., 

2005). Este termo indica uma situação na qual a carga bacteriana excede a habilidade 

fisiológica do paciente quanto à remoção destes micro-organismos, o que impede 

que a cicatrização prossiga normalmente (STOJADINOVIC et al., 2008). 

Úlceras que estão criticamente colonizadas têm a cicatrização comprometida, 

visto que a carga bacteriana alta, produzindo proteases, leva a degradação da MEC. 

Consequentemente, a migração e proliferação de queratinócitos, assim como a 

deposição de colágeno na úlcera estão prejudicadas (STOJADINOVIC et al., 2008). 
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Indicadores de colonização crítica podem incluir: tecido de granulação friável, 

aumento de exsudato, presença de odor e alteração ou aumento de dor. Quando se 

suspeita de colonização crítica, antibióticos tópicos devem ser administrados e a 

situação do paciente deve ser reavaliada (STOTTS, 2012).  

O termo infecção da úlcera pode ser definido como a presença de micro-

organismos replicando a um grau que resulta em dano significativo à cicatrização 

local, com subsequente dano ao paciente. Pode ser local e razoavelmente contida, 

mas também pode avançar, causando infecção sistêmica (EDWARDS; HARDING, 

2004; WARRINER; BURREL, 2005). 

A contagem bacteriana maior que 105 unidades formadoras de colônias (UFCs) é 

considerada como padrão no diagnóstico de infecção da úlcera. Entretanto, a 

progressão do estágio de colonização para infecção depende não somente da 

contagem bacteriana ou das espécies presentes, mas também da resposta imune do 

paciente, virulência dos micro-organismos e interações sinérgicas entre as diferentes 

espécies que podem estar presentes na úlcera (EDWARDS; HARDING, 2004; STOTTS, 

2012). 

O tecido de granulação em úlceras infectadas pode ter uma aparência não-

saudável, mas como não existe invasão bacteriana dos tecidos, muitos dos sinais 

clínicos tradicionais de infecção estarão ausentes e o retardo da cicatrização pode ser 

o único sinal clínico (EDWARDS; HARDING, 2004). 

Úlceras crônicas nem sempre apresentam os sinais e sintomas clássicos de 

infecção (dor, eritema, edema, calor e purulência), principalmente devido a fatores 

como idade avançada, diabetes, perfusão e oxigenação tecidual alterada, imunidade 

comprometida e uso de medicamentos anti-inflamatórios. Uma lista expandida para 

a identificação clínica da infecção tem sido proposta. Esta inclui sinais específicos 

secundários às úlceras como: exsudato purulento associado à inflamação, cicatrização 

prolongada, rápido aumento do tamanho da úlcera, descoloração do tecido de 
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granulação, tecido de granulação friável, forte odor, entre outros (FRANTZ, 2005; 

HOWELL-JONES et al., 2005; KUMAR et al., 2006). 

Warriner e Burrel (2005) examinaram a validade de sinais clínicos e sintomas 

associados à infecção crônica localizada. Os resultados das observações clínicas 

foram comparados com os resultados de biópsias teciduais. Os achados clínicos que 

tiveram correlação positiva com as culturas, demonstrando a presença de infecção, 

foram: tecido de granulação friável, aumento no odor ou odor anormal, aumento de 

dor no local da úlcera, e fragilidade da úlcera. Sinais e sintomas tradicionais, 

entretanto, não precisam necessariamente estar presentes para uma úlcera crônica 

estar infectada. Neste estudo, sinais secundários e sintomas ocorreram mais 

frequentemente que sinais clássicos em úlceras crônicas infectadas, como 

demonstrado por biópsias das úlceras e cultura. Aumento de dor e fragilidade da 

úlcera são provavelmente os indicadores clínicos mais úteis. 

Algumas interações entre micro-organismos e hospedeiro são determinantes para 

os organismos colonizantes invadirem os tecidos e causarem infecções, 

particularmente a quantidade de bactéria por grama de tecido; a virulência e 

patogenicidade do organismo; a habilidade do hospedeiro em desenvolver uma 

resposta imune efetiva (EDWARDS; HARDING, 2004). Além disso, a quantidade 

elevada de bactérias no tecido ulcerado pode aumentar tanto o metabolismo, quanto 

a resposta imunológica do hospedeiro, uma vez que estes micro-organismos irão 

competir com células normais por oxigênio e nutrientes disponíveis (WARRINER; 

BURREL, 2005). 

Além disso, a presença de micro-organismos nas úlceras, principalmente em 

úlceras crônicas, pode levar a formação de biofilmes. O biofilme é uma comunidade 

estruturada de um ou mais micro-organismos que trabalham juntos para promover 

sua própria sobrevivência bem como a natureza crônica da infecção. Estes são 

cercados por matriz própria, secretada por eles, que fornece integridade estrutural e 

protege-os de ameaças externas. Os biofilmes são caracterizados por tolerância 
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significativa aos agentes antimicrobianos, desinfetantes e às defesas imunológicas do 

hospedeiro (SULEMAN; PERCIVAL, 2015; HAN, 2017).  

A infecção de úlceras cutâneas é diagnosticada por investigações microbiológicas 

associadas aos aspectos clínicos apresentados pelo paciente. Estas investigações são 

utilizadas para confirmar a presença de determinadas espécies bacterianas e 

identificar a sensibilidade destas aos antibióticos. Além disso, são importantes para 

compreender e tratar alguns casos clínicos que não respondem ao tratamento 

convencional e não possuem sinais clínicos de infecção; apesar de estarem 

localmente infectadas ou criticamente colonizadas (EDWARDS; HARDING, 2004).  

Os espécimes clínicos para a investigação laboratorial podem ser obtidos a partir 

de biópsia tecidual, aspiração de exsudato com seringa, ou, com o uso de swab para 

a coleta de exsudato a partir do tecido abaixo da superfície da úlcera (EDWARDS; 

HARDING, 2004; FRANTZ, 2005). 

O exame bacteriológico quantitativo é uma ferramenta útil na avaliação de 

infecção de úlceras cutâneas, determinando os tipos e números de micro-organismos 

tanto no tecido profundo quanto na superfície das úlceras (STOJADINOVIC et al., 

2008) 

A avaliação da atividade antimicrobiana é um fator importante e muitos estudos 

têm direcionado seu foco na utilização de tratamento para infecções em úlceras 

cutâneas (LOESCHE, 2017). Vários antibióticos apresentam efeitos adversos 

indesejáveis; além disso, para alguns antibióticos utilizados já existe a resistência 

bacteriana (KUMAR et al., 2008; KUMAR et al., 2006; PATTANAYAK; SUNITA, 2008). 

Os antibióticos β-lactâmicos como as penicilinas, as cefalosporinas, os 

monobactâmicos e os carbapenêmicos representam 60% de todos os 

antimicrobianos de maior importância. Isto ocorre, porque são eficientes, seguros e 

sua atividade pode ser amplificada ou restaurada por manipulação química; o que 

não ocorre com outras classes de antibióticos (LIVERMORE, 2003). Porém, nos últimos 
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anos, o isolamento de bactérias (Gram-negativas e Gram- positivas) multirresistentes 

(MDR) a antibióticos vem sido descritas em várias partes do mundo, inclusive nos 

hospitais do Brasil. (LINCOPAN et al. 2006, PERIANO et al., 2008, PAVEZ et al., 2008) 

Muitas bactérias Gram-negativas como as Pseudomonas spp., Acinetobacter spp. e 

Stenotrophomonas spp. ), bem como a família Enterobacteriaceae ( Escherichia coli, 

Klebsiella spp., , Enterobacter spp. ) e as bactérias Gram-positivas ( Staphylococcus 

spp., Streptococcus spp., Enterococcus spp., e Nocardia spp. ) são ou se tornam 

resistentes à maioria carbapenêmicos clinicamente disponíveis. Gerando um grande 

risco para a saúde pública (PAPP-WALLACE, 2011). 

Portanto, considerando que as lesões na pele podem ser portas de entrada para 

diversos micro-organismos; que as infecções em úlceras cutâneas são comuns; que as 

bactérias mais isoladas nestas úlceras também são aquelas que apresentam mais 

resistência aos antibióticos; a busca por tratamentos que associem propriedades 

cicatrizantes e antimicrobianas em um mesmo tratamento assume grande 

importância clínica. Neste contexto, estudos que investiguem o uso da fototerapia 

com ambos objetivos de tratamento, mostram-se de extrema relevância para área 

clinica no tratamento de pacientes com úlceras, especialmente para aqueles que 

apresentam úlceras crônicas infectadas.  

2.6 Fototerapia 

O uso da luz como recurso terapêutico, conhecido como fototerapia, é um dos 

métodos de tratamento mais antigos descritos na literatura. Porém, somente nos 

últimos anos destacaram-se como métodos bioestimuladores para o reparo tecidual 

(SMITH, 2005; SIQUEIRA, 2015; DE OLIVEIRA, 2013). As fototerapias por luzes 

coerentes (LASER-Luz amplificada por emissão estimulada de radiação) e não 

coerentes (LEDs–diodos emissores de luzes) já são utilizadas na prática clínica de 

forma isolada ou combinada com outros tratamentos (CAETANO et al., 2009;  

KAVIANI et al., 2011;  MINATEL; ENWEMEKA et al., 2009;  MINATEL; FRADE et al., 
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2009). Segundo a literatura, até o momento e de maneira geral, o uso da fototerapia 

no tratamento de lesões cutâneas possui efeitos positivos por aumenta a circulação 

local, a proliferação celular e a síntese de colágeno (MINATEL; FRADE et al., 2009;  

SMITH, 2005), além de ser conhecido como um recurso terapêutico não invasivo, 

seguro, com boa aceitação pelos pacientes e de fácil aplicação(SMITH, 2005; 

MINATEL; FRADE et al., 2009; SIQUEIRA, 2015; DE OLIVEIRA, 2013). 

 

Figura 6. Imagem demonstrativa da aplicação de fototerapia por LASER 660 nm em 

úlcera cutânea por pressão. Lopes, 2011. 

 

2.6.1 LASER 

A palavra LASER é o acrônimo do inglês de Light Amplification by Stimulated 

Emission of Radiation, ou seja, Amplificação da Luz por Emissão Estimulada da 

Radiação. É uma forma de energia eletromagnética luminosa, visível ou não, que se 

caracteriza por sua frequencia, amplitude e comprimento de onda (COSTA, 2002). 

Essas emissões de luz são organizadas em “espectro de radiações eletromagnéticas”. 

Esse espectro pode ser composto de várias radiações, como as vermelhas, 

infravermelhas e azuis. O que diferencia o tipo de radiação emitida são os 

comprimentos de onda, logo, para identificar em que parte do espectro está uma 

determinada radiação é necessário saber o comprimento de onda dessa radiação 

(ALMEIDA-LOPES; LOPES, 2006). 
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De modo resumido, todo aparelho de LASER possui uma cavidade que contem 

substâncias (gasosas, líquidas ou sólidas) que ao serem excitadas por uma fonte de 

energia externa, seus átomos ou moléculas geram luz LASER. Isto ocorre, porque essa 

energia é absorvida pelos elétrons da camada de valência do meio ativo, que saltam 

para um nível de energia mais elevado, portanto com nível de energia mais alto. 

Como os átomos não conseguem manter esse estado de excitação por um longo 

período, os elétrons voltam para suas órbitas iniciais, liberando uma forma de energia 

altamente concentrada que se chama fóton. Esse fóton estimula outros átomos que 

já estavam no estado excitado (emissão estimulada), desencadeando um processo 

em cascata, resultando na geração do feixe laser (BAGNATO, 2001; COSTA, 2002). 

Essa cavidade do LASER apresenta um ressonador que é composto por espelhos 

colocados nas paredes da cavidade de forma paralela, sendo que um dos espelhos 

reflete parcialmente a luz. Portanto, os fótons emitidos podem ser refletidos nessa 

cavidade estimulando outros átomos do meio ativo que também emitirão outros 

fótons, até atingir um estágio final de amplificação da radiação. O espelho que reflete 

parcialmente permite que um feixe de luz seja emitido, dando o comprimento de 

onda específico (monocromaticidade) (COTTON, 2004). 

Outra propriedade da luz laser é a coerência, ou seja, todos os fótons seguem em 

uma única direção, movendo-se em fases no tempo e no espaço, sendo altamente 

ordenada e organizada. Finalmente, a luz laser possui colimação, ela é unidirecional, 

paralela ao seu eixo de geração e com convergência angular muito pequena, devido 

aos feixes de fótons serem colimados (polarizados, paralelos) (COSTA, 2002). 

Os primeiros trabalhos sobre laserterapia de baixa potência, ou também 

conhecida como baixa intensidade, apareceram há mais de trinta anos. Nas décadas 

de 60 e 70, doutores da Europa Oriental, principalmente soviéticos e húngaros, 

desenvolveram ativamente a bioestimulação com LASER. Os primeiros relatos de 

aplicações clínicas da bioestimulação com LASER foram apresentados pelo húngaro 

Endre Mester, em 1966, que utilizou LASERs de rubi na cicatrização de úlceras 
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crônicas de membros inferiores. A partir daí, cientistas do mundo todo começaram a 

pesquisar e debater sobre a credibilidade dos estudos da ação do LASER visível de 

baixa potência no organismo a nível molecular. Vários pontos da bioestimulação com 

LASER que eram de grande interesse na época começaram a ser analisados e 

elucidados em revisões que apareceram nos anos 80 (MESTER et al., 1985; LOBKO et 

al., 1985; KARU, 1987; KARU, 1989).  

Quando a luz atinge o tecido, ela pode ser refletida, espalhada ou absorvida, 

sendo que somente a luz absorvida vai interagir com o tecido sendo que a 

quantidade de luz absorvida e espalhada nos tecidos superficiais afeta a 

profundidade da radiação. Portanto a interação da fotoestimulação com o tecido 

depende do comprimento de onda (monocromaticidade), largura do pulso, 

densidade de potência (intensidade) e dose (fluência ou densidade de energia) da luz 

(COTTON, 2004; KARU, 2011). 

Tiina Karu em 1988 relatou os mecanismos de interação do LASER com o tecido a 

nível celular. Ela sugeriu que componentes da cadeia respiratória das mitocôndrias 

funcionavam como fotorreceptores primários da estimulação. A irradiação de luz 

transmitida via energia de fótons para célula é transformada em energia bioquímica, 

que será utilizada na cadeia respiratória mitocondrial (KARU, T. I. et al., 1988). Além 

disso, em 1999, a mesma pesquisadora mostrou que o citocromo C oxidase poderia 

ser o receptor primário da fotoestimulação e que esse mecanismo de ação difere 

entre os comprimentos de ondas que situam na região visível e do infravermelho 

próximo (630-1000nm). Nessa região, a fotobioestimulação pode ativar este 

mecanismo via mitocôndria, que por sua vez passa a produzir moléculas sinalizadoras 

que promovem uma cascata de reação intracelular. A ativação de genes de fatores de 

transcrição, enzimas e vias relacionadas com o aumento do metabolismo são 

respostas fotobiológicas a nível celular. De forma simplificada, as células absorvem 

fótons e os transformam em adenosina trifosfato (ATP), que será utilizado nos 

processos metabólicos, síntese de ácido desoxirribonucleico (DNA), ácido 
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ribonucleico (RNA), proteínas, enzimas e outros produtos necessários para o reparo 

tecidual e para restaurar a homeostase (KARU, T., 1999; PRINDEZE; MOFFATT; SHUPP 

2012; KARU, 2005). 

Esses trabalhos começaram a mostrar que os efeitos no tecido até então 

atribuídos ao fenômeno da bioestimulação com LASER, eram na verdade a interação 

da luz, inclusive não coerente (LED) com o material biológico. Sendo assim, a 

irradiação com a luz visível monocromática na região do azul, vermelho e ao 

infravermelho próximo, pode aumentar o processo de metabolismo nas células 

(KARU, 1987; KARU, 1988, KARU, 1989; KARU, 2003).  

2.6.2 LED 

O uso da fototerapia por LED’s como tratamento de úlceras cutâneas é ainda mais 

recente, contudo os estudos realizados em animais e humanos têm demonstrado um 

alto potencial cicatrizante (MINATEL; ENWEMEKA et al., 2009;  SMITH, 2005).  

A fototerapia por LED pode induzir uma cicatrização mais rápida por conseguir 

modular o processo inflamatório e desta forma controlar o dano tecidual que pode 

ser causado pela inflamação exacerbada. Ainda, a fototerapia por LED estimula a 

atividade dos fibroblastos através da modulação da função mitocondrial destes, 

aumentado assim, a síntese de colágeno. Além disso, há evidências que este tipo de 

fototerapia consegue acelerar o processo de cicatrização de úlceras crônicas, 

incluindo úlceras venosas, de diabéticos, arteriais e por pressão (OLIVEIRA SAMPAIO 

et al., 2013;  PARK, K. Y. et al., 2013)  

Corroborando com a literatura, trabalhos de Minatel et al (2009) realizados em 

nosso serviço, demonstraram que a fototerapia combinada (LED 660/808nm) acelera 

a cicatrização de úlceras crônicas em pacientes diabéticos quando comparadas com 

curativo de sulfadiazina de prata 1% tópica ou terapia a luz placebo.  
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Recentemente, pesquisadores descobriram um importante efeito bactericida em 

culturas da fototerapia por LED azul (400-500 nm) para vários patógenos resistentes, 

incluindo aqueles que são encontrados mais frequentemente em úlceras infectadas 

(ENWEMEKA et al., 2009;  LIPOVSKY et al., 2011; MASSON-MEYERS et al., 2015; 

MASSON-MEYERS et al., 2016). Esta atividade bactericida ocorre pelo aumento da 

produção endógena de espécies reativas de oxigênio (ROS) gerada pela ativação de 

receptores fotossensíveis, pelo aumento da atividade celular e mudança de pH 

(HOUGHTON; CAMPBELL, 1999;  LIPOVSKY et al., 2011).  

A possibilidade de infecção em úlceras cutâneas é relativamente frequente, a 

busca por tratamentos que associem propriedades cicatrizantes e antimicrobianas em 

um mesmo tratamento possui grande importância. Tendo em vista os bons 

resultados obtidos anteriormente utilizando a fototerapia com LASER (660 e 808nm) 

no reparo cutâneo e o potencial terapêutico bactericida do LED azul (470 nm), 

buscamos que neste estudo pré-clínico avaliar a atuação da fototerapia combinada 

no reparo cutâneo e ampliar as possibilidades de terapias para úlceras crônicas 

infectadas, tornando-se uma ferramenta importante, eficiente e segura, 

principalmente para os pacientes que não respondem aos tratamentos tópicos e 

sistêmicos convencionais.  

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos 

 

" Sem sonhos, a vida não tem brilho. Sem metas, os sonhos não têm 

alicerces. Sem prioridades, os sonhos não se tornam reais. Sonhe, 

trace metas, estabeleça prioridades e corra riscos para executar seus 

sonhos. Melhor é errar por tentar do que errar por se omitir."  

Augusto Cury 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

Avaliar a atuação da fototerapia combinada (LED 470 e LASER 660/808nm) no 

controle da infecção e no tratamento de úlceras cutâneas experimentais. 

3.2 Objetivos específicos 

• Realizar o levantamento epidemiológico dos pacientes com úlceras cutâneas 

atendidos no Ambulatório de Úlceras Neurovasculares do Hospital das Clínicas de 

Ribeirão Preto - FMRP - USP (ADUN do HC da FMRP-USP) nos últimos 5 anos e 

identificar as infecções mais frequentes. 

• Avaliar in vitro a atividade antimicrobiana da fototerapia em culturas de patógenos 

frequentes em úlceras dos pacientes do ADUN do HC da FMRP-USP. 

• Avaliar in vitro a atividade citotóxica da fototerapia em culturas de células da pele. 

• Avaliar in vitro a atividade cicatrizante da fototerapia em culturas de células da 

pele modelo do arranhão (scratch assay).  

• Avaliar e comparar o fechamento macroscópico de úlceras tratadas com 

fototerapia em modelo experimental. 

• Avaliar o processo inflamatório durante o reparo tecidual de úlceras tratadas com 

fototerapia em modelo experimental. 

• Avaliar a fibrose durante o reparo tecidual de úlceras tratadas com fototerapia em 

modelo experimental. 

• Avaliar aplicação clínica da fototerapia combinada na cicatrização de lesões 

cutâneas. 
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Materiais e Métodos 

 

 

 

Tente! E não diga que a vitória está perdida, se é de batalhas que se 

vive a vida. 

Raul Seixas 
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4. MÉTODOS 

4.1 Epidemiologia. 

Para perfil epidemiológico e identificar as infecções mais frequentes nas úlceras 

dos pacientes, foi realizado estudo descritivo e retrospectivo das pastas dos 

pacientes atendidos no ADUN do HC da FMRP-USP nos últimos 5 anos (2009-2014). 

Estes dados foram utilizados posteriormente para análise estatística, confecção de 

gráficos e tabela epidemiológicos por planilhas no Microsolft Excel. O presente 

projeto foi submetido à avaliação do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

de São Paulo e foi aprovado com o número do parecer 1.076.555 (ANEXO A).  

4.2 Atividade antimicrobiana.  

A partir dos resultados epidemiológicos obtidos, as bactérias mais frequentes 

foram selecionadas para avaliar a atividade antimicrobiana da fototerapia em 

experimentos realizados in vitro. Foram utilizadas as cepas padrão ATCC (American 

Type of Culture Collection) de Staphylococcus aureus (ATCC 6538), Pseudomonas 

aeruginosa (ATCC 2327) e Escherichia coli (ATCC 8739) cedidas pelo professor Dr. 

Ségio L. Salvador, do Laboratório de Microbiologia do Departamento de Análises 

Clínicas, Toxicológicas e Bromatológicas da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de 

Ribeirão Preto, USP. 

Para o cultivo destes micro-organismos o meio de cultura escolhido foi o BHI 

(Brain Heart Infusion) (Difco) Agar. Este era preparado 24 horas antes e vertido, ainda 

líquido, em placas de Petri (45 mm de diâmetro) de vidro estéreis após arrefecimento 

até aproximadamente 50ºC, dentro de capela com fluxo laminar.  

O meio de cultura caldo BHI caldo foi preparado de maneira que a concentração 

final do mesmo estivesse em 3,7% em água destilada. Para o preparo de BHI ágar, 

adicionou-se 1,5% de ágar (Agar-agar-Difco) durante a preparação do BHI caldo. 

Imediatamente após a pesagem e homogeneização, os meios de culturas foram 
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autoclavados (Autoclave vertical – Phoenix) durante 20 minutos à temperatura de 

120oC e pressão de vapor a 1,0 Kgf/cm2. 

As colônias eram crescidas no meio MH Agar, semeadas em BHI caldo para 

crescimento e utilizadas após 24 horas. Deste cultivo foi verificada a densidade óptica 

em espectofotômetro até atingir 0,160; correspondente a 1,5x108 UFC/mL em λ = 

624nm. Por fim, para obter a quantidade de 106 utilizadas nos experimentos, este 

cultivo era ainda diluído duas vezes. 

As bactérias foram cultivadas pelo menos 24 horas antes da realização dos 

experimentos e estavam na fase exponencial de crescimento, ou seja, período em 

que os micro-organismos expressam ao máximo os seus caracteres fisiológicos. 

As cepas de S. aureus, P. aeruginosa e E. coli foram semeadas individualmente, à 

temperatura ambiente, no fluxo laminar. Cada placa recebeu 0,5µL da suspensão do 

micro-organismo, que foi semeada na superfície com alça bacteriológica de 10µL 

estéril. Logo após este procedimento, as placas recebiam ou não a fototerapia. 

A contagem de UFC era realizada após 24h de incubação em estufa a 37°C. Além 

da contagem foram realizados registros fotográficos das placas e o cálculo da 

porcentagem de redução (%R) foi determinado pela fórmula:  

% Redução de UFC = UFC da placa controle – UFC da placa irradiada x 100 

                            UFC da placa controle 

 

Todos os experimentos foram realizados em duplicatas e repetidos 3 vezes para 

garantir reprodutividade. 

 

4.3 Fototerapia. 

Para realizar a fototerapia foi utilizado o aparelho Elite da DMC Equipamentos 

LTDA® com 3 comprimentos de ondas diferentes (LED 470nm e LASER 660 e 

808nm). Foram realizadas aplicações individuais, ou seja, com cada comprimento de 
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onda separadamente. Bem como, a aplicação combinada dos 3 comprimentos de 

onda: LED 470nm, LASER 660nm e LASER 808nm; nesta sequencia. 

O aparelho possui dois aplicadores ou peças de mão. Cada aplicador possui cerca 

de 32 cm2, com 8 pontos de emissão de LED e 2 pontos de emissão de LASER, como 

demonstrado na figura 7.  

 

 

Figura 7. Aplicador do aparelho de fototerapia com 8 pontos de emissão de LED e 2 

pontos de emissão de LASER. 

 

Para o comprimento de onda LED 470nm, com densidade de potencia de 

200mW/cm2 (indicada no manual do aparelho pelo fabricante), foram avaliadas as 

doses de 6, 14, 50 e 100J/cm2. Cujos tempos de aplicação foram de 77, 180, 641 e 

1.282 segundos, respectivamente. Para os comprimentos de onda LASER 660 e 

808nm, com fluência média de 129J/cm2 (indicada no manual do aparelho pelo 

fabricante), foram avaliadas as doses de 3J/cm2, tempo de aplicação de 30 segundos 

cada. 

Os aplicadores foram posicionados e fixados à 2cm das regiões tratadas (placas 

de cultura ou lesões cutâneas experimentais), como demonstrado na figura 8 (Fig. 8).  
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Figura 8. Aparelho de fototerapia em suporte fixo para aplicação do tratamento.   

 

Logo, para testar o aparelho, calcular o tempo de aplicação e garantir as doses 

citadas à cima, foram realizadas medidas de irradiancia espectral para cada 

comprimento de onda e calculada a média de pelo menos 3 emissões de irradiações 

independentes. 

 Para o LED 470nm foi utilizado o aparelho espectroradiômetro modelo USB2000+ 

(Ocean Optics, EUA) com fibra ótica e corretor cossenoidal acoplados ao aparelho 

onde os dados eram recebidos e processados com o auxílio do software de operação 

SpectraSuite, calibrado na região espectral de 400-800nm.  

Para os pontos de LASER, a potencia total emitida foi determinada utilizando um 

sensor modelo LM-2-Vis da empresa Coherent. Este sensor foi acoplado a um 

medidor de potência modelo FildMaxII da empresa Coherent.  
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As medidas do aparelho, citadas acima, foram realizadas no Laboratório de 

Dosimetria Óptica do Departamento de Física da Faculdade de Filosofia, Ciências e 

Letras de Ribeirão Preto – FFCLRP pelo Prof. Dr. Luciano Bachmann. 

4.4 Cultura de células da pele. 

Os fibroblastos de comundongos NIH-3T3 foram adquiridos da American Type 

Culture Collection (ATCC CRL-1658, Manassas, Virginia, U.S.A) e os queratinócitos 

humanos foram utilizados a partir do banco de células do Laboratório de Cicatrização 

e hanseníase do Anexo B da FMFP-USP sob supervisão do Professor Doutor Marco 

Andrey Cipriani Frade (ANEXO B). 

Sob condições estéreis, fibroblastos NIH-3T3 e queratinócitos humanos foram 

descongelados em banho-maria à 37ºC e transferidos para tubos cônicos tipo falcon 

de 15 mL contendo 10 mL meio de cultura Dulbecco's Modified Eagle Medium 

(DMEM) (GIBCO – Invitrogen Corporation – Grand Island, NY, EUA) gelado e 

centrifugou-se a 1000 rpm com temperatura baixa (10ºC) por 10 minutos para diluir 

o dimetilsulfóxido (DMSO) (Sigma-Aldrich Co. LLC.) contido no meio de 

congelamento. Os sobrenadantes foram descartados e os pellets foram ressuspensos 

em 8 mL de meio de cultura DMEM (fibroblastos) e meio específico para 

queratinócitos ambos suplementados com 10% de soro bovino fetal, 1% de solução 

de L-glutamina e 1% solução de antibiótico e antimicótico (penicilina 10.000 U, 

estreptomicina 10.000 µg e 25 µg de anfotericina B) (GIBCO – Invitrogen Corporation 

– Grand Island, NY, EUA), e cultivadas em garrafas de 75 cm2 a 37ºC em estufa com 

5% de CO2.  

 Após atingir 80% de confluência, para o descolamento das células aderidas, foi 

adicionado à cultura 4 mL de solução de tripsina 0,05% (GIBCO – Invitrogen 

Corporation – Grand Island, NY, EUA) e incubada à 37ºC por 5 minutos, findado o 

tempo foi adicionado 5 mL de meio de cultura DMEM completo, para parar a reação. 

O volume foi então transferido para um tudo cônico de 15 mL centrifugado à 
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temperatura ambiente a 1200 rpm por 10 minutos. O sobrenadante foi descartado e 

o pellet ressuspendido em 1 mL de meio de cultura. Em seguida as células foram 

contadas em Câmara de Neubauer para utilização no ensaio de citotoxicidade e 

migração/proliferação (FRONZA et al., 2009; FRONZA et al., 2014; MASSON-MEYERS 

et al., 2013) 

4.5 Atividade citotóxica. 

Para avaliar a possível atividade citotóxica da fototerapia em células cutâneas foi 

realizado estudo da viabilidade celular. Logo, sob condições estéreis, os fibroblastos 

(NIH-3T3) e queratinócitos humanos foram plaqueados em placas de Petri (45 mm de 

diâmetro) de vidro estéreis, de fundo plano, na densidade de 6x104 células/mL 

(volume de 500 µL), em triplicata. As placas foram incubas à 37ºC em estufa com 5% 

de CO2 para aderência e confluência. Após este período, as placas que receberam 

fototerapia foram irradiadas uma única vez. As placas consideradas como controles 

basais não receberam irradiação. Em outras placas foi retirado 50% do meio de 

cultura e acrescido DMSO, como parâmetro positivo de citotoxicidade celular.  

As placas foram incubadas à 37ºC em estufa com 5% de CO2 durante 24 horas. 

Após este tempo, foram retiradas todas as soluções dos poços e lavados uma vez 

com tampão PBS1X. Foi adicionado 50 μL da solução estoque de 3-[4,5-dimetiltiazol-

2-il]-2,5-difenil-brometo de tetrazólio (MTT) (5 mg/mL em PBS1X), associada a meio 

de cultura (450 μL) e as placas foram incubadas sob as mesmas condições anteriores 

durante 4 horas. Em seguida foi retirada toda a solução de cada poço, foi adicionado 

500 µL de DMSO para solubilizar os sais de formazan e então procedeu-se com a 

leitura da absorbância a 570 nm.  

 O resultado foi expresso em percentagem de células viáveis, que foi 

determinado por meio da relação entre a densidade ótica (DO) das variáveis 

experimentais (irradiadas) pela densidade ótica (DO) do controle basal (não 
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irradiado), multiplicado por 100 (FRONZA et al., 2009; FRONZA et al., 2014; MASSON-

MEYERS et al., 2013). 

 

Células viáveis % = DO variáveis experimentais x 100 

                             DO controle basal 

 

Todos os experimentos foram realizados em duplicatas e repetidos 3 vezes para 

garantir reprodutividade. 

4.6 Avaliação da migração/proliferação celular.  

Para avaliar a atuação da fototerapia na migração/proliferação de células 

cutâneas, fibroblastos (NIH-3T3) e queratinócitos humanos, sob condições estéreis, 

foram plaqueados em microplacas de 24 poços de fundo plano, na densidade de 

3x104 células (volume de 500 µL), por poço, em triplicata. As placas foram incubas à 

37ºC em estufa com 5% de CO2 para aderência e confluência. Com auxílio de uma 

ponteira estéril de 200 µL foi criado um “arranhão” (scratch) na monocamada de 

células e retirado todo o volume do meio de cultura. Em seguida adicionou-se 

novamente 500µL de meio de cultura e irradiou uma única vez os poços. Os poços 

considerados como controles basais e negativos não receberam irradiação. Além 

disso, as placas consideradas controles negativos, era retirado 50% do meio de 

cultura e acrescido em DMSO. As placas foram incubadas à 37ºC em estufa com 5% 

de CO2 durante os tempos de 24 horas. Após este período, os poços foram lavados 

com PBS uma vez, foi adicionado 200 µL de paraformoldeído 4% por 20 minutos, 

lavou-se novamente com PBS uma vez e foi adicionado 200 µL do marcador nuclear 

DAPI (1 gota/ mL de PBS), aguardou-se a reação por 15 minutos no escuro. Em 

seguida foram feitas fotos em microscópio invertido com fluorescência, totalizando 4 

fotos por poço. 
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 As imagens foram transferidas para um computador e primeiramente tratadas 

no programa Photoshop® CS6 no qual as imagens foram medidas a partir do 

controle negativo (sem migração), as demais imagens foram cortadas utilizando 80% 

do total da medida do controle negativo para ter a certeza de que todas as células 

quantificadas foram as que migraram. Em seguida, as imagens cortadas foram 

analisadas pelo software ImageJ 1.46 disponível gratuitamente na rede e 

desenvolvido por Wayne Rasband do Research Services Branch, National Institutes of 

Health - NIH (Bethesda, Maryland, EUA).  

O resultado foi expresso em percentagem de migração celular, que foi 

determinado por meio da relação entre a quantidade de células que migraram na 

presença da fototerapia pela migração na ausência da fototerapia (controle basal), 

multiplicado por 100 (FRONZA et al., 2009; FRONZA et al., 2014; MASSON-MEYERS et 

al., 2013). 

% Migração celular = Quantidade de células que migraram após fototerapia x 100 

                          Quantidade de células que migraram sem fototerapia 

 

Todos os experimentos foram realizados em triplicatas e repetidos 3 vezes para 

garantir reprodutividade. 

4.7 Modelo de experimentação animal. 

Os protocolos envolvendo o uso de animais de experimentação (ratos) foram 

realizados de acordo com os Princípios Éticos na Experimentação Animal adotado 

pelo Colégio Brasileiro de Experimentação Animal (COBEA). O projeto foi aprovado 

pela Comissão de Ética em Experimentação Animal (CETEA), da Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo (FMRP-USP), sob o número 

de processo 048/2007 (ANEXO C). 

Foram utilizados 60 ratos da linhagem Wistar (Rattus norvegicus), machos, adultos, 

com cerca de 2 meses de idade, pesando em média 200 gramas(g) oriundos do 
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Biotério Central da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São 

Paulo (FMRP-USP). 

Os experimentos foram realizados no Biotério do Departamento de Clínica Médica 

da FMRP-USP, onde os animais ficaram alojados em gaiolas individuais de polietileno 

com tampa de aço inoxidável. O ambiente foi mantido em temperatura constante de 

22°C, com umidade relativa do ar em torno de 60% e com exaustão de ar automática. 

Luz artificial em um ciclo alternado de claro/escuro de 12 horas (6h- 18h). Os animais 

receberam água ad libitum. 

4.8 Procedimento cirúrgico.  

Os animais foram pesados e posteriormente receberam anestesia geral 

intraperitoneal com hidrato de cloral 4% (Vetec – Duque de Caxias, RJ, Brasil) em 

salina estéril (JPFarma – Ribeirão Preto, SP, Brasil), na dose de 1,0 mL/100g de peso 

do animal. Antes de iniciar o procedimento cirúrgico, o pelo do dorso (regiões 

cervical e torácica) foi removido com máquina depilatória, realizou-se a antissepsia 

da área cirúrgica com álcool isopropílico 70% e os animais foram posicionados em 

mesa operatória em decúbito dorsal para a realização das lesões. Foram feitas duas 

úlceras no dorso de cada animal usando punch de 15 mm de diâmetro. Após a 

cirurgia, foi aplicada por via intraperitoneal dose única de DIPIRONA (Medley S/A – 

Campinas, SP, Brasil) 50 mg/Kg de peso do animal diluída em salina. As lesões não 

foram ocluídas com nenhum tipo de curativo e nem tratadas com nenhum outro tipo 

de tratamento durante a análise. 

4.9 Padronização dos Grupos Experimentais e Tratamento. 

Os animais foram então divididos em 3 grupos de 20 animais cada, a saber: 

Grupo não irradiado (sham): os animais foram submetidos à fototerapia com o 

aparelho desligado. 
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Grupo LED 470nm: os animais foram submetidos à fototerapia (LED 470nm) na 

dose de 14J/cm2. 

Grupo fototerapia combinada: os animais foram submetidos à fototerapia 

combinada: LED 470nm (14J/cm2) e LASER 660nm (3J/cm2) e 808nm (3J/cm2). 

A fototerapia foi aplicada de modo estacionário, um ponto por sessão, a uma 

distancia de 2cm, sendo a primeira aplicação imediatamente após o procedimento 

cirúrgico, as irradiações foram feitas duas vezes por semana, durante os 14 dias 

avaliados, totalizando 4 sessões de tratamento. 

O tratamento utilizado foi o mesmo descrito previamente para as culturas de 

bactérias e células cutâneas. Para o comprimento de onda LED 470nm a dose de 

14J/cm2, para os comprimentos de onda LASER 660 e 808nm as doses de 3J/cm2.  

4.10 Eutanásia e dias de seguimento das avaliações.  

Os animais foram eutanasiados com gás carbônico (CO2) nos dias 2, 7, e 14 após o 

procedimento cirúrgico (n=6 animais/tempo/tratamento). As úlceras foram 

fotografadas para análise macroscópica. 

4.11 Registros fotográficos e Análise macroscópica da evolução das feridas.  

As úlceras foram fotografadas nos dias 0, 2°, 7° e 14° dia pós-operatórios por 

câmera Digital Sony P41 no tamanho de 4 megapixels, sem flash e sem zoom, que foi 

fixada em um aparelho padronizado para captura de imagens, apresentando uma 

régua milimetrada com referência de medida, confeccionado na Oficina de Precisão 

da FMRP-USP (Fig. 9). 
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Figura 9. Suporte para registro fotográfico. (A) Posicionamento do rato no suporte 

para fotografia padronizada das úlceras. A régua milimetrada do suporte 

ao lado do rato serviu como medida conhecida para análise da 

reepitelização. (B) Suporte utilizado para padronização da fotografia das 

escoriações e também para aferição das mesmas utilizando o cálculo da 

área das lesões (em mm2). 

 

A regressão das feridas e o processo cicatricial foram acompanhados 

sistematicamente, através dos aspectos macroscópicos, como edema e formação de 

fibrina. Para a quantificação das áreas das mesmas, foram realizados registros 

fotográficos diários e a análise morfométrica para o cálculo das áreas foi realizada 

por meio do programa ImageJ (Wayne Rasband National Institutes of Health, USA). 

Por fim, foi utilizado o Índice de Cicatrização das Úlceras (ICU´s), medidas de 

forma normalizada, calculadas no 2º, 7° e 14° dias pós-operatório, conforme a 

equação abaixo, onde ICU = Índice de Cicatrização de Úlceras; Ai = área inicial; Af = 

área final. 

 

O ICU representa o resultado da diferença entre a área inicial (tempo 0) e área 

final (tempo f) dividido pela área inicial tendo como base a reepitelização quando 

completa ICU = 1 enquanto ICU = 0 demonstra área sem sinais de reepitelização, ICU 

ICU = Ai – Af 

Ai 
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> 0 quando houver redução na área ulcerada, e ICU < 0 quando houver aumento na 

área ulcerada (CAETANO et al., 2008; MINATEL et al., 2009; ANDRADE et al., 2011). 

4.12 Análise histopatológica. 

A avaliação histológica e a observação da morfologia do infiltrado inflamatório 

foram realizadas após coloração de lâminas com Hematoxilina & Eosina (HE) ou 

Picrosírius vermelho. Inicialmente, as amostras foram fixadas em PBS/formaldeído 

10% e, após 24 horas, desidratadas em concentrações crescentes de álcool e xilol. 

Posteriormente, os fragmentos foram incluídos em parafina e cortes de 5 µm de 

espessura dos tecidos  foram obtidos com o auxílio de micrótomo. Em seguida os 

cortes foram desparafinizados em xilol e hidratados com concentrações decrescentes 

de álcool (do absoluto ao álcool 70%) até em água corrente. Para coloração com 

H&E, os cortes foram então corados com Hematoxilina e Eosina, desidratados com 

concentrações crescentes de álcool (de 70% ao absoluto), lavados com xilol e 

montados em lamínula. Já para coloração com Picrosírius vermelho, os cortes foram 

colocados em solução de ácido fosfomolibdico a 2% por 2 minutos e lavados 

novamente em água corrente. Em seguida, estes foram colocados em solução 

vermelho da Síria a 0,1% por 90 minutos, lavados em água corrente, e passados pelo 

HCl 0,01M por 2 minutos e lavados novamente em água corrente. Por último, foram 

desidratados, diafanizados e as lâminas foram montadas com lamínula. A análise 

qualitativa das amostras foi realizada e as imagens dos cortes histológicos foram 

capturadas em microscópio de luz convencional Leica (Leica DMR; Leica Microsystems 

GmbH, Wetzlar, Alemanha). Para avaliação da produção de colágeno nas feridas em 

cicatrização, as imagens dos cortes corados por Picrosírius foram capturadas em luz 

polarizada e as análises comparativas foram realizadas por dois avaliadores de forma 

independente. 

4.13 Aplicação Clínica (Relato de caso). 



46 

 

Por último, a fototerapia combinada foi aplicada em um paciente da enfermaria 

da dermatologia do HC da FMRP-USP. Tratava-se de um caso grave de hanseníase 

virchowiana com fenômeno de Lúcio, com vasculite aguda necrotisante, com 

múltiplas lesões cutâneas profundas com exposição de musculatura, tendões e 

nervos em membros inferiores e superiores, tronco e face com sinais clínicos de 

infecção. O paciente apresentava-se hemodinamicamente instável e risco eminente 

de septicemia.  Havia necessidade de enxertia para controle do quadro clínico, 

porém, não havia tecido saudável suficiente para cobrir as lesões. Logo, a fototerapia 

surgiu como uma alternativa de tratamento das lesões e prevenção/tratamento de 

infecções locais.  

A fototerapia combinada (LED 470nm (14J/cm2, LASER 660nm (3J/cm2) e 808nm 

3J/cm2) foi aplicada de modo estacionário, a uma distancia de aproximadamente 

2cm, as irradiações foram feitas duas vezes por semana, durante os 20 dias,  

totalizando 6 sessões de tratamento. Antes da fototerapia, as lesões eram 

higienizadas com soro fisiológico. 

4.14 Análise estatística.  

Foram realizadas análises descritiva e estatística dos dados coletados da 

Epidemiologia para confecção de gráficos e tabelas epidemiológicas. Esta análise foi 

realizada com cegamento do avaliador. A análise histológica foi realizada por dois 

avaliadores de forma independente. 

A análise estatística foi realizada por meio do programa “Prisma” versão 5 da 

Graphpad (http://www.graphpad.com). Os valores de contagem bacteriana, contagem 

de células, absorbância, porcentagens relativas e ICUs foram expressos como a 

média±desvio-padrão. Os resultados foram analisados, utilizando o mesmo software, 

pelo teste ANOVA, seguido do pós- teste de Bonferroni para comparações múltiplas. 

Valores de p<0,05 mostraram evidências estatísticas de que houve diferença entre os 
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dados em questão sob intervalo de confiança de 95% (CAETANO, et al. 2008; 

MINATEL, et al. 2009; ANDRADE, et al. 2011). 
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Resultados 

 

" Reparta o seu conhecimento. É uma forma de alcançar a 

imortalidade."  

Dalai Lama 
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5. RESULTADOS 

5.1 Perfil epidemiológico e infecções frequentes dos pacientes atendidos no 

ADUN do HC da FMRP/USP. 

Foram analisados 676 prontuários de pacientes com úlceras atendidos no ADUN 

do HC da FMRP/USP no período de 5 anos, de julho de 2009 à julho de 2014. Os 

dados foram descritos de forma sintética na tabela 1. 

 

Tabela 1. Perfil epidemiológico dos 676 pacientes com úlceras atendidos no ADUN 

do HC da FMRP/USP no período de julho/2009 a julho/2014. 

 Variáveis Número de 

pacientes 

% 

Idade (anos) 18-39 142 21,10 

 40-59 409 60,54 

 ≥ 60 acima 125 18,36 

    

Sexo Feminino 327 48 

 Masculino 349 52 

    

Estado de origem São Paulo 642 94,97 

 Minas Gerais 31 4,58 

 Tocantins 1 0,14 

 Rio de Janeiro 1 0,14 

 Pará 1 0,14 

    

Principais fatores  Doença vascular periférica 145 28,59 

etiológicos associados Hipertensão 122 24,06 

 Diabetes mellitus 119 23,47 

 Hanseníase 54 10,65 

 Úlcera por pressão 29 5,71 

 Traumatismo 18 3,55 

 Neoplasia de pele 16 3,15 

 Queimadura 4 0,80 
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Com relação à idade, 21,10% possuíam entre 18 e 39 anos, 60,54% entre 40 e 59 

anos e 18,36% tinham 60 anos idade ou mais. A media da idade foi de 62,99 anos 

(22-92 anos). 349 eram do sexo masculino (52%) e 327 do sexo feminino (48%) 

(Gráfico 1A). Do total de pacientes, 642 (94,97%) era proveniente do estado de São 

Paulo. Destes, 271 (37,13%) eram da cidade Ribeirão Preto-SP e 371 (57,84%) de 

outras 35 cidades do estado de São Paulo (Gráfico 1B). Somente 5,03% dos pacientes 

eram provenientes de outros estados, destes a maioria era de Minas Gerais (31); 1 de 

Tocantins, 1 do Rio de Janeiro e 1 do Pará. Os principais fatores etiológicos 

associados foram doença vascular periférica (28,59%), hipertensão (24,06%), diabetes 

mellitus (23,47%), hanseníase (10,65%), úlcera por pressão (5,71%), traumatismo 

(3,55%), neoplasia de pele (3,15%) e queimadura (0,80%). 

Do total de pacientes, 369 (54,58%) tiveram material biológico coletado de cultura 

e teste de sensibilidade a antibióticos, destes 181 (49,05%) apresentaram culturas 

positivas e 188 (50,95%) negativas (Gráfico 1). 

 

Gráfico 1- Distribuição percentual por presença de micro-organismos nos 
antibiogramas de 369 pacientes com úlceras atendidos no ADUN do 
HC da FMRP/USP no período de julho/2009 a julho/2014.  

 

Ao investigar a diversidade de espécies bacterianas presentes em cada úlcera, as 

infecções multibacterianas (65,16%) foram as mais frequentes: três espécies 



51 

 

bacterianas (25,29%), duas espécies bacterianas (23,60%), quatro espécies bacterianas 

(10,67%), cinco espécies bacterianas (2,80%) e seis ou mais (2,80%). Por outro lado, 

34,84% apresentavam apenas uma espécie bacteriana (Gráfico 2B). 

Das úlceras que apresentavam apenas uma espécie de bactéria, a bactéria mais 

frequente foi a Staphylococcus aureus (53,22%). Daquelas com duas espécies 

bacterianas, as mais frequentes foram Staphylococcus aureus (39,28%) e a 

Pseudomonas aeruginosa (19,10%). Para as úlceras infectadas com 3 espécies 

bacterianas, a Staphylococcus aureus (29,62%), a Pseudomonas aeruginosa (20,74%) e 

a Escherichia coli (11,85%) foram as mais frequentes.           

 

 

Gráfico 2- Distribuições percentuais (A) por quantidade de espécies bacterianas (B) 
por uma ou mais bactérias encontradas nas úlceras dos pacientes 
atendidos no ADUN do HC da FMRP/USP no período de julho/2009 a 
julho/2014.   

 

 

Além disso, 56,75% do total de úlceras infectadas apresentavam bactérias Gram 

positivas e Gram negativas concomitantemente, seguido por 23,03% apenas Gram 

negativas e 20,22% apenas Gram positivas (Gráfico 3). 

 

A B 
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Gráfico 3. Distribuição quanto ao tipo de Gram das bactérias presentes nas úlceras 
dos pacientes atendidos no ADUN do HC da FMRP/USP no período de 
julho/2009 a julho/2014.  

 

Foram identificadas 29 espécies diferentes de bactérias presentes nas úlceras 

infectadas (Tabela 2). As 3 bactérias mais frequentes foram a Staphylococcus aureus 

(30,96%), Pseudomonas aeruginosa (19,62%) e Escherichia coli (8,27%) 

respectivamente, ao avaliar pela frequencia de vezes observadas por úlcera. 
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Tabela 2- Microbiota encontrada nas úlceras dos pacientes atendidos no ADUN do HC da 

FMRP-USP por ordem decrescente de número de vezes observadas no período de 
julho/2009 a julho/2014. 

Espécies Bactérias  Número de 
vezes 

observadas 

Gram Características gerais 

Staphylococcus aureus        
131 

positiva Frequentemente encontrada na pele e pode ser 
resistente a antibióticos. 

Pseudomonas aeruginosa       
83 

negativa Patógeno oportunista e pode ser resistente a 
antibióticos. 

Escherichia coli             
35 

negativa Frequentemente encontrada no intestino humano e 
pode ser resistente a antibióticos. 

Proteus mirabilis            
31 

negativa Frequentemente encontrada no intestino humano e 
pode ser resistente a antibióticos. 

Klebsiella pneumoniae        
28 

negativa Frequentemente encontrada no intestino humano e 
pode ser resistente a antibióticos. 

Enterobacter cloacae         
20 

negativa Frequentemente encontrada no trato gastrointestinal 
humano e pode ser resistente a antibióticos. 

Enterococcus faecalis        
16 

positiva Frequentemente encontrada no trato gastrointestinal 
humano e pode ser resistente a antibióticos. 

Morganella morganii          
14 

negativa Frequentemente encontrada no trato gastrointestinal 
humano e é causa comum de infecções de feridas. 

Streptococcus 
dysgalactiae  

12 
positiva Raramente encontrada em humanos e pode causar 

infecções oportunistas. 

Acinetobacter baumannii      
9 

negativa Frequentemente encontrada em humano e pode ser 
resistente a antibióticos. 

Streptococcus pyogenes       
8 

positiva Frequentemente encontrada em humano e pode ser 
resistente a antibióticos. 

Citrobacter freundii         
4 

negativa Frequentemente encontrada em fezes humanas e 
pode causar infecções oportunistas. 

Citrobacter koseri           
3 

negativa Frequentemente encontrada em fezes humanas e 
pode causar infecções oportunistas. 

Klebsiella oxytoca           
3 

negativa Raramente encontrada em humanos e pode causar 
infecções oportunistas. 

Acinetobacter 
haemolyticus  2 

negativa Frequentemente encontrada no solo, pode causar 
infecções em pacientes imunocomprometidos e são 
resistentes a antibióticos. 

Acinetobacter lwoffii        
2 

negativa Frequentemente encontrada na pele humana, pode 
causar infecções oportunistas e são resistentes a 
antibióticos. 
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Burkholderia cepacia         
2 

negativa Frequentemente encontrada no trato respiratório, 
pode causar infecções oportunistas e são resistentes 
a antibióticos. 

Proteus penneri              
2 

negativa Frequentemente encontrada em feridas, pode causar 
infecções oportunistas e são resistentes a antibióticos. 

Stenotrophomonas 
maltophilia 2 

negativa Frequentemente encontrada no ambiente hospitalar, 
pode causar infecções oportunistas e são resistentes 
a antibióticos. 

Streptococcus 
pneumoniae  2 

positiva Frequentemente encontrada no trato respiratório, 
pode causar infecções oportunistas e são resistentes 
a antibióticos. 

Acinetobacter ursingii       
1 

negativa Raramente encontrada em humanos e são 
extremamente patogênicas. 

Aeromonas hydrophila         
1 

negativa Raramente encontrada em humanos, são resistentes 
e podem causar infecções oportunistas. 

Alcaligenes faecalis         
1 

negativa Encontrada comumente em diversos ambientes, 
normalmente não causa doença, é um patógeno 
oportunista. 

Citrobacter braakii          
1 

negativa Pode ser encontrada em fezes humanas, pode causar 
infecções e septicemia em pacientes 
imunocomprometidos. 

Corynebacterium jeikeium  

1 
positiva Frequentemente encontrada na pele humana, pode 

causar infecções oportunistas e são resistentes a 
antibióticos. 

Cupriavidus pauculus         
1 

negativa Encontrada na água e pode causar infecções em 
humanos. 

Enterobacter asburiae        
1 

negativa Pode ser encontrada no tratogastrointestinal, causa 
infecções oportunistas em pacientes 
imunocomprometidos. 

Moraxella catarrhalis        
1 

negativa Frequentemente encontrada no trato respiratório, 
pode causar infecções oportunistas e são resistentes 
a antibióticos. 

Serratia marcescens          
1 

negativa Pode ser encontrada no tratogastrointestinal, causa 
infecções oportunistas e são resistentes a antibióticos. 

 

Treze (44,82%) dentre as espécies de bactérias encontradas nas úlceras dos 

pacientes são comuns no trato gastrointestinal e fezes humanas (Tabela 2), o que 

demonstra uma possível relação com procedimentos de higiene corporal.  
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A maioria das úlceras encontrava-se infectada por bactérias resistentes a 

antibióticos (65,51%) (Gráfico 4). Considerando este dado, optamos por investigar 

mais profundamente o perfil de resistência antimicrobianas das 3 bactérias mais 

frequentes: Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa e Escherichia coli (Tabela 

2). Pelos antibiogramas dos pacientes, foram encontrados dados de resistência a 25 

antibióticos: Amicacina, Ampicilina, Axetil cefuroxima, Aztreonam, Cefalotina, 

Cefepima, Cefotaxima, Cefoxitina, Ceftazidima, Ciprofloxacina, Clindamicina, 

Cloranfenicol, Eritromicina, Gentamicina, Imipenem, Levofloxacina, Meropenem, 

Moxifloxacina, Oxacilina, Penicilina, Piperacilina, Polimixima, Rifampicina, 

Sulfametoxazol e Tobramicina; em ordem alfabética. 

Ao avaliar a resistência microbiana nas úlceras infectadas por apenas 

Staphylococcus aureus, foi encontrada resistência a 12 antibióticos. Para infecções por 

Pseudomonas aeruginosa, 10 antibióticos e por Escherichia coli, 9 antibióticos. Além 

disso, as úlceras infectadas concomitantemente por Staphylococcus aureus e 

Pseudomonas aeruginosa apresentaram resistência a 18 antibióticos e na presença 

das 3 bactérias: Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa e Escherichia coli, a 

13 antibióticos (Tabela 2). 

 

                                     

Gráfico 4- Distribuição de úlceras infectadas por bactérias resistentes a antibióticos 
em 131 pacientes com úlceras crônicas atendidos no ADUN do HC da 

FMRP-USP no período de 5 anos (2009-2014). 
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Tabela 3- Perfil de resistência a antibióticos de Staphylococcus aureus, Pseudomonas 
aeruginosa e Escherichia coli encontradas nas úlceras dos pacientes atendidos no 
ADUN do HC da FMRP-USP no período de 5 anos (2009-2014).  

 

Espécies Bactérias Antibióticos 

Staphylococcus aureus        Penicilina, Ampicilina, Gentamicina, Ciprofloxacina, Oxacilina, 
Clindamicina, Eritromicina, Moxifloxacina, Cloranfenicol, Sulfametoxazol, 
Rifampicina e Levofloxacina. 

Pseudomonas aeruginosa       Aztreonam, Gentamicina, Ciprofloxacina, Cefepima, Amicacina, Imipenem, 
Meropenem, Ceftazidima, Piperacilina e Tobramicina.  

Escherichia coli             Aztreonam, Ampicilina, Gentamicina, Cefalotina, Cefoxitina, Cefotaxima, 
Ceftazidima, Amicacina, Piperacilina. 

Staphylococcus aureus e 
Pseudomonas aeruginosa       

Aztreonam, Penicilina, Ampicilina, Gentamicina, Ciprofloxacina, Oxacilina, 
Clindamicina, Eritromicina, Moxifloxacina, Ceftazidima, Amicacina, 
Piperacilina, Cefepima, Imipenem, Meropenem, Tobramicina e Axetil 
cefuroxima, Polimixima. 

Staphylococcus aureus, 
Pseudomonas aeruginosa 
e Escherichia coli                    

Penicilina, Ampicilina, Gentamicina, Ciprofloxacina, Oxacilina, 
Clindamicina, Eritromicina, Cloranfenicol, Amicacina, Piperacilina, 
Cefepima, Imipenem, Meropenem.  

 

5.2 Atividade antimicrobiana da fototerapia por LED azul (470nm) in vitro. 

Para avaliar a atividade antimicrobiana do LED azul foram testadas as doses de 6, 

14, 50 e 100 J/cm2, considerando a dose 0 J/cm2 como o controle não irradiado, em 

culturas de S. aureus, P. aeruginosa e E. coli. 

Ao avaliar as culturas de S. aureus pela porcentagem de redução de UFC, todas as 

doses determinaram redução significativa em relação ao controle (Fig. 10). A média 

do percentual de redução foi de 17,63% para 6 J/cm2; 37,29% para 14J/cm2; 53,79% 

para 50 J/cm2 e 74,01% para 100 J/cm2. A atividade antimicrobiana foi proporcional à 

quantidade de dose utilizada.  
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Figura 10- Atividade antimicrobiana da fototerapia por LED azul (470nm) a 
Staphylococcus aureus in vitro. Porcentagem de redução de unidades 
formadoras de colônia de Staphylococcus aureus após a aplicação de 
fototerapia por LED azul (470nm) in vitro. Doses de 6, 14, 50 e 100 
J/cm2. Teste estatístico ANOVA, pós-teste Bonferroni *Diferença 
estatística significante em relação ao controle não irradiado. Estes 
resultados são representativos de 3 experimentos independentes 
realizados em duplicata. * p < 0.05. 

 

O mesmo ocorreu para as culturas de P. aeruginosa, todas as doses 

determinaram redução significativa em relação ao controle (Fig. 11). A média do 

percentual de redução foi de 47,52% para 6 J/cm2; 82,65% para 14J/cm2; 95,99% 

para 50 J/cm2 e 99,40% para 100 J/cm2. 
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Figura 11- Atividade antimicrobiana da fototerapia por LED azul (470nm) a 
Pseudomonas aeruginosa in vitro. Porcentagem de redução de 
unidades formadoras de colônia de Pseudomonas aeruginosa após a 
aplicação de fototerapia por LED azul (470nm) in vitro. Doses de 6, 14, 
50 e 100 J/cm2. Teste estatístico ANOVA, pós-teste Bonferroni 
*Diferença estatística significante em relação ao controle não irradiado. 
Estes resultados são representativos de 3 experimentos independentes 
realizados em duplicata. * p < 0.05. 

 

Ao avaliar as culturas de E. coli, houve redução de colônias em todas as doses, 

mas, ao avaliar pela porcentagem de redução de UFC, os resultados foram 

significativos para 14, 50 e 100 J/cm2 (Fig. 12).  A média do percentual de redução foi 

de 25,14% para 6 J/cm2; 60,79% para 14J/cm2; 84,69% para 50 J/cm2 e 95,87% para 

100 J/cm2. 
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Figura 12- Atividade antimicrobiana da fototerapia por LED azul (470nm) a 
Escherichia coli in vitro. Porcentagem de redução de unidades 
formadoras de colônia de Escherichia coli após a aplicação de 
fototerapia por LED azul (470nm) in vitro. Doses de 6, 14, 50 e 100 
J/cm2. Teste estatístico ANOVA, pós-teste Bonferroni *Diferença 
estatística significante em relação ao controle não irradiado. Estes 
resultados são representativos de 3 experimentos independentes 
realizados em duplicata. * p < 0.05. 

 

A fototerapia por LED azul demonstrou possuir intensa atividade antimicrobiana 

contra as principais bactérias encontradas nas úlceras dos pacientes atendidos no 

ADUN do HC da FMRP-USP.   

 

5.3 Atividade citotóxica da fototerapia por LED azul (470nm) in vitro. 

 

Após conhecer quais doses do LED azul eram antimicrobianas às bactérias 

avaliadas, buscamos conhecer qual delas também não apresentaria risco de danos às 

células da pele. Portanto, as mesmas doses de 6, 14, 50 e 100 J/cm2 foram utilizadas 

para avaliar a atividade citotóxica do LED azul nas células da pele. Estas doses foram 

comparadas ao controle não irradiado (basal) e o controle negativo (com a adição de 

DMSO 20% à cultura). Os testes foram feitos em culturas de fibroblastos (NIH-3T3) e 

queratinócitos humanos.  
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Em relação aos fibroblastos, houve redução significativa da quantidade de 

células viáveis em todas as doses quando comparadas ao controle basal (*) (Fig. 13). 

Porém, a redução foi menor para as doses de 6 e 14 J/cm2, havendo diferenças 

significativas entre essas e o controle negativo (#). Mas não houve diferença entre as 

dose de 6 e 14 J/cm2. 

As doses de 50 e 100 J/cm2 foram tão citotóxicas para fibroblastos quanto às 

células tratadas com DMSO no modelo in vitro (Fig. 13). 
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Figura 13- Atividade citotóxica da fototerapia por LED azul (470nm) a 
fibroblastos in vitro. Percentual de viabilidade dos fibroblastos 3T3 em 
relação à cultura controle basal (correspondente a 100% células viáveis), 
pelo método MTT, comparando as doses de 6, 14, 50 e 100 J/cm2. Teste 
estatístico ANOVA, pós-teste Bonferroni *Diferença estatística 
significante em relação ao controle basal (Basal); #Diferença estatística 
significante em relação ao DMSO. Estes resultados são representativos 
de 3 experimentos independentes realizados em triplicata. * p < 0.05. 

 

Ao avaliar os queratinócitos houve redução de quantidade células viáveis em 

todas as doses quando comparadas ao controle basal, as doses de 14, 50 e 100 foram 

significantes (*)(Fig. 14). Essa redução foi menos acentuada nas doses de 6 e 14 J/cm2 

havendo diferenças significantes entre essas e à exposição ao DMSO (#).  

As doses de 50 e 100 J/cm2 também demonstraram efeitos citotóxicos similares 

ao DMSO (Fig. 14). 
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Figura 14- Atividade citotóxica da fototerapia por LED azul (470nm) a 
queratinócitos in vitro. Percentual de viabilidade dos queratinócitos em 
relação à cultura controle basal (correspondente a 100% células viáveis), 
pelo método MTT, comparando as doses de 6, 14, 50 e 100 J/cm2. Teste 
estatístico ANOVA, pós-teste Bonferroni *Diferença estatística 
significante em relação ao controle basal (Basal); #Diferença estatística 
significante em relação ao DMSO. Estes resultados são representativos 
de 3 experimentos independentes realizados em triplicata. * p < 0.05. 

 

A fototerapia por LED azul demonstrou efeito citotóxico proporcional à dose 

para células da pele no modelo in vitro. 

 

5.4 Atividade antimicrobiana da fototerapia combinada (LED 470 e LASER 

660 e 808nm) in vitro. 

 

Após os resultados detalhados acima, foi selecionada a dose de 14 J/cm2 do 

LED 470nm para compor a fototerapia combinada. Pois, esta demonstrou atividade 

antimicrobiana contra todas as bactérias avaliadas e menor efeito citotóxico para 

células da pele. 

Buscando avaliar a atividade antimicrobiana da fototerapia combinada foram 

comparadas as doses de 0 J/cm2 (controle não irradiado), 14 J/cm2 (LED 470nm), 3 

J/cm2 (LASER 660nm), 3 J/cm2 (LASER 808nm) e a combinação das três doses 

(combinado-CB). 
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Ao avaliar as culturas de S.aureus após a aplicação da fototerapia, houve 

redução significativa do número de bactérias constatada pela porcentagem de 

redução de UFC apenas nas doses do LED azul e no combinado, quando comparados 

ao controle não irradiado (Fig. 15).  

Além disso, foi possível observar que o LED azul mostrou uma atividade 

antimicrobiana maior quando combinado com os outros comprimentos de onda, 

inclusive em relação à fototerapia somente com o LED azul (#). A média do 

percentual de redução foi de 37,29% para 470nm e 59,54% para fototerapia 

combinada. 

Ainda, a redução de UFC’s às doses dos lasers avaliadas (660 e 808nm) foi 

similar à redução do controle não irradiado. Isto pode indicar que, nestas doses, os 

lasers não apresentaram atividade antimicrobiana ao S.aureus e nem efeito 

bioestimulante sobre esta bactéria. 
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Figura 15- Atividade antimicrobiana da fototerapia combinada (LED 470 e 
LASER 660 e 808nm) a Staphylococcus aureus in vitro. Porcentagem 
de redução de unidades formadoras de colônia de Staphylococcus 
aureus após a aplicação de fototerapia combinada (LED 470 e LASER 
660 e 808nm) aplicada consecutivamente in vitro. Doses de 14 J/cm2 
(LED 470nm), 3 J/cm2 (LASER 660nm), 3 J/cm2 (LASER 808nm) e a 
combinação das três doses (CB). Teste estatístico ANOVA, pós-teste 
Bonferroni *Diferença estatística significante em relação ao controle não 
irradiado (NI). #Diferença estatística significante entre a fototerapia 
combinada (CB) e as outras doses. Estes resultados são representativos 
de 3 experimentos independentes realizados em duplicata. * p < 0.05. 
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Em relação a P. aeruginosa, os resultados foram similares, houve redução 

significativa no número de células e na porcentagem de redução de UFC apenas nas 

doses do LED azul e no combinado (*) (Fig. 16). Porém, o LED azul mostrou uma 

atividade antimicrobiana maior do que quando combinado com os outros 

comprimentos de onda. A média do percentual de redução foi de 82,65% para 

470nm e 43,38% para fototerapia combinada. 

Novamente, as doses dos lasers não apresentaram atividade antimicrobiana a P. 

aeruginosa, pois apresentavam resultados similares ao controle não irradiado. Além 

disso, não possuem efeito bioestimulante sobre esta bactéria. 
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Figura 16- Atividade antimicrobiana da fototerapia combinada (LED 470 e 
LASER 660 e 808nm) a Pseudomonas aeruginosa in vitro. 
Porcentagem de redução de unidades formadoras de colônia de 
Pseudomonas aeruginosa após a aplicação de fototerapia combinada 
(LED 470 e LASER 660 e 808nm) aplicada consecutivamente in vitro. 
Doses de 14 J/cm2 (LED 470nm), 3 J/cm2 (LASER 660nm), 3 J/cm2 
(LASER 808nm) e a combinação das três doses (CB). Teste estatístico 
ANOVA, pós-teste Bonferroni *Diferença estatística significante em 
relação ao controle não irradiado (NI). #Diferença estatística significante 
entre o LED 470nm e as outras doses de fototerapia. Estes resultados 
são representativos de 3 experimentos independentes realizados em 
duplicata. * p < 0.05.  

 

Similarmente aos resultados das outras bactérias, as culturas de E.coli 

apresentaram redução significativa no número de UFC, identificado pela 
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porcentagem de redução de UFC, nas doses do LED azul e no combinado (*) (Fig. 17). 

Porém, não houve diferença estatisticamente significante entre a fototerapia por LED 

azul e fototerapia combinada. A média do percentual de redução foi de 60,79% para 

470nm e 61,19% para fototerapia combinada. 

Outra vez, a redução de UFC’s às doses dos lasers avaliadas foi similar à redução 

do controle não irradado. Isto pode indicar que, nestas doses, os lasers não 

apresentam atividade antimicrobiana ao E.coli, mas não possuem efeito 

bioestimulante sobre esta bactéria. 
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Figura 17- Atividade antimicrobiana da fototerapia combinada (LED 470 e 
LASER 660 e 808nm) a Escherichia coli in vitro. Porcentagem de 
redução de unidades formadoras de colônia de Escherichia coli in vitro 
após a aplicação de fototerapia combinada (LED 470 e LASER 660 e 
808nm) aplicada consecutivamente in vitro. Doses de 14 J/cm2 (LED 
470nm), 3 J/cm2 (LASER 660nm), 3 J/cm2 (LASER 808nm) e a 
combinação das três doses (CB). Teste estatístico ANOVA, pós-teste 
Bonferroni *Diferença estatística significante em relação ao controle não 
irradiado (NI). Estes resultados são representativos de 3 experimentos 
independentes realizados em duplicata. * p < 0.05. 

 

A fototerapia combinada também possui intensa atividade antimicrobiana 

contra as principais bactérias encontradas nas úlceras dos pacientes atendidos no 

ADUN do HC da FMRP-USP. Por outro lado, a fototerapia somente por LASER (660 ou 
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808nm) não demonstrou efeito antimicrobiano e não possuem efeito bioestimulante 

sobre as bactérias avaliadas. 

 

5.5 Atividade citotóxica da fototerapia combinada (LED 470 e LASER 660 e 

808nm) in vitro. 

 

Pelos resultados descritos acima, a fototerapia combinada possui efeitos 

antimicrobianos. Logo, fez-se necessário pesquisar se a fototerapia combinada 

poderia apresentar riscos às células da pele. Para tanto, as mesmas doses foram 

avaliadas: 14 J/cm2 (LED 470nm), 3 J/cm2 (LASER 660nm), 3 J/cm2 (LASER 808nm) e a 

combinação das três doses (combinado-CB) nas células da pele. Estas doses foram 

comparadas ao controle não irradiado (Basal) e com a adição de DMSO a cultura. Os 

testes foram feitos em culturas de células de fibroblastos e queratinócitos.  

Em relação aos fibroblastos, houve redução significativa da quantidade de 

células viáveis ao utilizar o LED azul ou a fototerapia combinada quando comparadas 

ao controle basal (*) (Fig.18).  

Quando as doses de fototerapia foram comparadas ao DMSO havia diferença 

significativa, indicando que seus efeitos citotóxicos não eram semelhantes, no 

modelo in vitro (#). Além disso, a fototerapia combinada apresentou diferença 

estatisticamente significante quando comparada a fototerapia por LED azul (&), 

indicando ser menos citotóxica aos fibroblastos (Fig.18).  

Em relação às doses de lasers, não houve diferença significativa quando 

comparadas ao controle basal (Fig.18). 
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Figura 18-  Atividade citotóxica da fototerapia combinada (LED 470 e LASER 
660 e 808nm) a fibroblastos in vitro. Percentual de viabilidade dos 
fibroblastos 3T3 em relação à cultura controle basal (correspondente a 
100% células viáveis), pelo método MTT, comparando as doses de 14 
J/cm2 (LED 470nm), 3 J/cm2 (LASER 660nm), 3 J/cm2 (LASER 808nm) e 
a combinação das três doses (CB). Teste estatístico ANOVA, pós-teste 
Bonferroni *Diferença estatística significante em relação ao controle basal 
(Basal); #Diferença estatística significante em relação ao DMSO. & 
Diferença estatística significante entre a fototerapia pelo o LED 470nm e 
combinada (CB). Estes resultados são representativos de 3 experimentos 
independentes realizados em triplicata. * p < 0.05. 

 

Ao avaliar os queratinócitos, houve redução significativa da quantidade de 

células viáveis somente ao utilizar o LED azul quando comparamos ao controle basal 

(*) (Fig.19).  

Por outro lado, houve diferença estatisticamente significativa em todas as doses 

de fototerapia quando comparadas ao DMSO (#) (Fig.19).  

Por fim, a fototerapia combinada apresentou atividade de viabilidade celular 

semelhante às doses de lasers e diferença significativa quando comparada a 

fototerapia por LED azul (&), indicando não ser citotóxica aos queratinócitos. (Fig. 19). 
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Figura 19- Atividade citotóxica da fototerapia combinada (LED 470 e LASER 

660 e 808nm) a queratinócitos in vitro. Percentual de viabilidade dos 
queratinócitos em relação à cultura controle basal (correspondente a 
100% células viáveis), pelo método MTT, comparando as doses de 14 
J/cm2 (LED 470nm), 3 J/cm2 (LASER 660nm), 3 J/cm2 (LASER 808nm) e 
a combinação das três doses (CB). Teste estatístico ANOVA, pós-teste 
Bonferroni *Diferença estatística significante em relação ao controle 
basal (Basal); #Diferença estatística significante em relação ao DMSO. & 
Diferença estatística significante entre a fototerapia pelo o LED 470nm e 
combinada (CB). Estes resultados são representativos de 3 
experimentos independentes realizados em triplicata. * p < 0.05. 

 

5.6 Avaliação da cicatrização após fototerapia combinada (LED 470 e LASER 

660 e 808nm) em modelo in vitro. 

Para compreender a atuação da fototerapia combinada na cicatrização cutânea, 

foi avaliada a migração/proliferação celular de fibroblastos e queratinócitos in vitro, 

utilizando o modelo de Scratch Assay. 

Ao observar a prancha com as imagens das culturas de fibroblastos (Fig. 20A), 

nota-se que ocorreu aumento da porcentagem de migração/proliferação celular em 

todas as doses de fototerapia quando comparadas ao controle basal (linha tracejada) 

(Fig. 20B). Além disso, não houve diferença estatística significante entre os valores 

das porcentagens de migração/proliferação celular entre as doses, indicando efeitos 

similares. Apenas a dose de 3 J/cm2 do LASER 808nm apresentou porcentagem 

estatisticamente significativa em relação ao controle basal (*) (Fig. 20B). 
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Figura 20- Migração/proliferação de fibroblastos após aplicação de fototerapia 
combinada (LED 470 e LASER 660 e 808nm) in vitro. A) Imagem 
microscópica fluorescente do ensaio Scratch Assay com fibroblastos. A 
migração celular no “arranhão” foi observada em resposta a uma lesão 
artificial que foi tratada com as doses de 14 J/cm2 (LED 470nm), 3 J/cm2 
(LASER 660nm), 3 J/cm2 (LASER 808nm), a combinação das três doses 
(CB) ou não irradiado (controle basal). B) Migração/proliferação celular 
pelo método Scratch Assay. Percentual de migração dos fibroblastos em 
relação ao meio de cultura basal comparado as doses de 14 J/cm2 (LED 
470nm), 3 J/cm2 (LASER 660nm), 3 J/cm2 (LASER 808nm) e a 
combinação das três doses (CB). Teste estatístico ANOVA, pós-teste 
Bonferroni. Estes resultados são representativos de 3 experimentos 
independentes realizados em quadruplicada. * p < 0.05. 
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Assim como os fibroblastos, ao observar a prancha com as imagens das culturas 

de queratinócitos (Fig. 21A), nota-se que ocorreu aumento da porcentagem de 

migração/proliferação celular em todas as doses de fototerapia quando comparadas 

ao controle basal (linha tracejada) (Fig. 21B). Porém, apesar de não ser 

estatisticamente significativa, a porcentagem de migração/proliferação foi maior nas 

culturas tratadas com a fototerapia combinada (CB). 

Novamente, não houve diferença estatística significante entre os valores das 

porcentagens de migração/proliferação celular entre as doses, indicando efeitos 

similares (Fig. 21B). 
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Figura 21- Migração/proliferação de queratinócitos após aplicação de 
fototerapia combinada (LED 470 e LASER 660 e 808nm) in vitro. 
A) Imagem microscópica fluorescente do ensaio Scratch Assay com 
queratinócitos. A migração celular no “arranhão” foi observada em 
resposta a uma lesão artificial que foi tratada com as doses de 14 
J/cm2 (LED 470nm), 3 J/cm2 (LASER 660nm), 3 J/cm2 (LASER 
808nm), a combinação das três doses (CB) ou não irradiado (controle 
basal). B) Migração/proliferação celular pelo método Scratch Assay. 
Percentual de migração dos queratinócitos em relação ao meio de 
cultura basal comparado as doses de 14 J/cm2 (LED 470nm), 3 J/cm2 
(LASER 660nm), 3 J/cm2 (LASER 808nm) e a combinação das três 
doses (CB). Teste estatístico ANOVA, pós-teste Bonferroni. Estes 
resultados são representativos de 3 experimentos independentes 
realizados em quadruplicada. * p < 0.05. 

 

No modelo de cicatrização cutânea in vitro a fototerapia (combinada ou não) 

demonstrou que pode acelerar este processo por estimular a migração/proliferação 

de fibroblastos e queratinócitos. 

 

5.7 Avaliação da cicatrização após fototerapia combinada (LED 470 e LASER 

660 e 808nm) em modelo experimental in vivo. 

Pelos resultados apresentados, a fototerapia combinada demonstrou efeitos 

antimicrobianos às principais bactérias que causam infecções em úlceras nos 

pacientes atendidos no ADUN do HC da FMRP-USP. Por outro lado, demonstrou 

certa citotoxicidade às principais células da pele no modelo in vitro. Mas, também 

apresentou efeitos positivos no modelo in vitro de cicatrização. Logo, fez-se 

necessário verificar seu efeito no processo de cicatrização em modelo 

experimental in vivo antes de ser utilizado em humanos. 

Para isto, foram realizadas feridas no dorso de ratos e estes foram 

acompanhados durante 14 dias do processo de cicatrização. Na avaliação clínica 

durante o período de tratamento, nenhum animal apresentou alterações 

comportamentais, reações alérgicas ou sinais de infecções. Ambas as fototerapias 
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(LED 470nm ou CB) não apresentaram nenhuma característica, na avaliação clínica 

e no fechamento macroscópico das lesões, que indicasse toxicidade aos animais.  

Todos os grupos apresentaram crostas por volta do 2º dia, porém, as crostas 

do grupo não irradiado eram maiores, mais espessas e, na maioria das vezes, 

ultrapassavam as bordas da lesão. Enquanto que, nos grupos tratados com as 

fototerapias por LED 470nm ou CB, as crostas eram mais úmidas, tinham bordas 

menos aderidas, eram mais finas e não ultrapassavam as margens da lesão. Além 

disso, a queda das mesmas aconteceu de forma mais rápida nos grupos tratados, 

por volta do 5º dia. E isso ocorreu no grupo controle somente a partir do 7º dia. 

Durante o período de tratamento avaliado, era possível identificar que os 

animais dos grupos tratados pelas fototerapias apresentavam-se mais calmos e 

eram mais fáceis de manipular, quando comparados aos do grupo não irradiado 

(NI). 

Ao final do tratamento, macroscopicamente a cicatriz na pele dos animais 

tratados com as fototerapias apresentavam-se esteticamente melhores (menos 

hiperpigmentadas, menos espessa e menos aderida), principalmente as do grupo 

tratado com a fototerapia combinada (CB) (Fig. 22A). 

Em relação à reepitelização (Fig. 22B), os animais tratados com as fototerapias 

apresentaram reparo tissular mais rápido que os do grupo NI no início do período 

avaliado (2º dia). Pelo cálculo dos ICUs, essas diferenças foram estatisticamente 

significativas. O grupo tratado com a fototerapia CB apresentou tendência à 

reepitelização no 7º dia, porém, estatisticamente não houve diferença. No 14º dia, 

praticamente todas as lesões estavam reepitelizadas em todos os grupos e não 

havia diferença significativa entre eles em relação ao fechamento macroscópico. 
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Figura 22- Análise macroscópica do fechamento de lesões cutâneas em 
modelo in vivo. A) Imagens das lesões B) Quantificação da 
reepitelização pelos Índices de Cicatrização (ICUs). Não irradiado (NI), 
LED 470nm (14 J/cm2) e a combinação das três doses (CB): 3 J/cm2 
(LASER 660nm), 3 J/cm2 (LASER 808nm) e 14 J/cm2 (LED 470nm). 
Teste estatístico ANOVA, pós-teste Bonferroni. * p < 0.05. 
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5.8 Análise histopatológica das feridas após tratamento com fototerapia 

combinada (LED 470 e LASER 660 e 808nm) in vivo. 

Para avaliar as alterações histológicas após tratamento com fototerapia 

combinada (LED 470 e LASER 660 e 808nm), os tecidos foram processados, 

submetidos à coloração com H&E ou Picrosírius e em seguida analisados 

qualitativamente. É possível observar a formação de tecido reacional espesso com 

intensa resposta inflamatória e produção de fibrina em todos os grupos, 

principalmente após 2º dia. Ainda, havia produção de fibrina na crosta das feridas 

com infiltrado neutrofílico e outros polimorfonucleares em todos os grupos. 

Porém, os animais tratados com as fototerapias (LED 470nm ou CB) apresentaram 

menor quantidade de infiltrado inflamatório (Fig. 23).  

Os animais tratados com fototerapias (LED 470nm ou CB) apresentaram menor 

infiltrado inflamatório e maior quantidade de matriz extracelular quando 

comparados aos animais não tratados. Porém, isto era ainda mais acentuado no 

grupo tratado com a fototerapia combinada, além de mais vasos sanguíneos e 

fibroblastos (Fig. 23). 

Ainda, os grupos tratados com as fototerapias (LED 470nm ou CB) 

apresentaram menor infiltrado inflamatório quando comparados aos animais não 

tratados e maior quantidade de matriz extracelular, vasos sanguíneos e 

fibroblastos, após 14 dias de indução de feridas. Novamente, isto era ainda mais 

acentuado no grupo tratado com a fototerapia combinada (Fig. 23). 
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Figura 23. Aspectos microscópicos das feridas após 2, 7 e 14 dias após 
indução das lesões e tratamento com fototerapia, coradas por 
hematoxilina-Eosina (HE). Não irradiado (NI), LED 470nm (14 J/cm2) e 
a combinação das três doses (CB): 3 J/cm2 (LASER 660nm), 3 J/cm2 

(LASER 808nm) e 14 J/cm2 (LED 470nm). Aumento original 200X, barra 
= 40 µm. 

 

Em relação ao colágeno produzido durante o processo de reparo, apesar de 

não haver diferança significativa na quantificação, os resultados indicam melhor 

remodelamento tecidual nas lesões dos animais tratados com a fototerapia 

combinada (Fig. 24 e 25). No 7º dia os grupos tratados com fototerapia (LED 

470nm ou CB) apresentaram maior quantidade de fibras de colágeno do tipo I 

(áreas amarelo avermelhadas) (Fig. 24). Após 14 dias de reparo, os fibroblastos 

estavam intercalados por colágeno com fibras mais orientadas nos grupos 

tratados com fototerapia (LED 470nm ou CB) (Fig. 24). No final do processo, apesar 

de não haver diferença estatística significativa, o grupo tratado com fototerapia 

combinada (CB) apresentava mais fibras colágenas (Fig. 25), maduras (colágeno do 
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tipo I) e mais paralelas entre si (Fig. 24). Estas evidencias microscópicas 

corroboravam com os achados macroscópicos, as lesões nos animais do grupo CB 

eram menos aderidas e esteticamente melhores ao final do reparo cutâneo (Fig. 

22A). 

A fototerapia por LED 470nm ou CB não apresentaram na avaliação 

microscópica do processo de cicatrização nenhuma característica que indicasse 

citotoxicidade aos animais.   

 

 

Figura 24. Aspectos microscópicos das feridas 7 e 14 dias após indução das 
lesões e tratamento com fototerapia, coradas por Picrosírius. À luz 
polarizada, as fibras delgadas do colágeno tipo III são verdes e as fibras 
densas do colágeno tipo I são amarelas e vermelhas. Não irradiado (NI), 
LED 470nm (14 J/cm2) e a combinação das três doses (CB): 3 J/cm2 
(LASER 660nm), 3 J/cm2 (LASER 808nm) e 14 J/cm2 (LED 470nm). 
Aumento original 20X, barra = 40 µm. 
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Figura 25- Quantificação do colágeno encontrado na área da ferida 7 e 14 dias 
após indução das lesões e tratamento com fototerapia. A) Colágeno 
total B) Porcentagem de colágeno do tipo I C) Porcentagem de colágeno 
do tipo III. Não irradiado (NI), LED 470nm (14 J/cm2) e a combinação 
das três doses (CB): 3 J/cm2 (LASER 660nm), 3 J/cm2 (LASER 808nm) 
e 14 J/cm2 (LED 470nm). Teste estatístico ANOVA, pós-teste Bonferroni. 
* p < 0.05. 

 

Após todos os resultados apresentados no modelo in vitro e in vivo, avaliou-se a 

aplicação clínica da fototerapia combinada na cicatrização de lesões cutâneas. 

A 

B 

C 
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5.9 Aplicação Clínica - Relato de caso. 

O paciente do sexo masculino, 47 anos, trabalhador rural, com história de 

surgimento de máculas purpúricas há 3 dias, que evoluíram para lesões ulceradas nas 

mãos, braços, pés e pernas; progressivamente acometendo tronco anterior e 

posterior, acompanhado de febre e vômitos. Procurou o serviço de urgência de 

Jardinópolis-SP, sendo encaminhado para o HC da FMRP-USP, onde foi 

diagnosticado com hanseníase virchowiana com Fenômeno de Lúcio e internado na 

enfermaria da dermatologia (baciloscopia positivas 3+, PCR positiva para M. leprae., 

biópsias compatíveis). Iniciado Prednisona 1 mg/kg/dia, Talidomida 200 mg/ dia e, 

inicialmente, Clofazimina 100 mg/dia. Posteriormente, foram introduzidos 

Rifampicina e Dapsona. Paciente evoluiu com necrose intensa das lesões purpúricas e 

infecção secundária com febre, sendo administrados os antibióticos Cefepime e 

Vancomicina durante 10 dias. Evoluiu com anemia, sendo suspensa Dapsona, 

substituída por Ofloxacina e iniciada reposição de vitaminas B12, E, óxido de 

magnésio, cálcio e ferro. Porém, o mesmo evoluiu com infecção das úlceras, 

necessitando tratamento com antibióticos endovenosos (Ciprofloxacina e 

Clindamicina), mas sem melhora (Fig. 26). 

Ao exame físico, apresentava infiltração de face e pavilhão auricular, madarose, 

milose, fáscies leonina, placas eritematopurpúricas difusas, úlceras com necrose em 

mãos, tronco e membros inferiores, nervos ulnares espessados bilateralmente e 

presença de garra ulnar em ambas as mãos.  
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Figura 26. Aspectos clínicos das lesões cutâneas necróticas do paciente com 
hanseníase virchowiana com Fenômeno de Lúcio. A) Imagem do 
tronco e região proximal dos membros inferiores B) imagem do membro 
superior direito e C) imagem dos membros inferiores. 

No décimo dia de internação, o paciente evoluiu com gangrena do primeiro 

pododáctilo esquerdo e do quinto pododáctilo direito, sendo submetido à cirurgia 

para desbridamento e desarticulação desses artelhos. Nos dias subsequentes, o 

paciente foi submetido a outros dois desbridamentos cirúrgicos das lesões cutâneas 

necróticas dos membros superiores, inferiores e tronco, resultando na exposição de 

tendões extensores das mãos e dos pés.  

Logo após os desbridamentos, iniciaram-se as aplicações de fototerapia 

combinada com o objetivo de contribuir para o controle das infecções cutâneas, 

prevenir outras amputações, preparar áreas ulceradas para enxertias futuras e 

acelerar o processo de cicatrização do tegumento. As irradiações foram feitas duas 

vezes por semana, durante os 20 dias, totalizando 6 sessões de tratamento.  

Após o tratamento, foi observado nos membros superiores maior quantidade de 

tecido de granulação que passou a cobrir os tendões e fáscias musculares expostas; 

diminuição dos tecidos necróticos, bordas menos aderidas e com aspecto mais 

A B 

C 
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saudável; tecido cicatricial mais úmido e consequentemente melhor mobilização ao 

movimento (Fig. 27). 

O mesmo ocorreu para os membros inferiores após a aplicação do tratamento 

com fototerapia combinada (Fig. 28). O pé direito (Fig. 29) e o pé esquerdo (Fig. 30) 

apresentaram maior quantidade de tecido de granulação que passou a cobrir e 

proteger os tendões expostos; diminuição dos tecidos necróticos, bordas menos 

aderidas e com aspecto mais saudável; tecido cicatricial mais úmido e 

consequentemente melhor mobilização ao movimento. 

 

 

Figura 27. Aspectos clínicos evolutivos das lesões cutâneas no membro 
superior direito do paciente com hanseníase virchowiana com 
Fenômeno de Lúcio. Imagens do membro superior direito: A) antes do 
tratamento com fototerapia combinada e B) após o tratamento. 

 

A 

B 
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Figura 28. Aspectos clínicos evolutivos das lesões cutâneas nos membros 
inferiores do paciente com hanseníase virchowiana com Fenômeno 
de Lúcio. Imagens dos membros inferiores: A) membro inferior direito 
antes do tratamento, B) membro inferior direito depois do tratamento 
com fototerapia combinada, C) membro inferior esquerdo antes do 
tratamento, D) membro inferior direito depois do tratamento com 
fototerapia combinada e E) membros inferiores após o tratamento com 
fototerapia combinada. 

A 

B 

C 

E 
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Figura 29. Aspectos clínicos evolutivos das lesões cutâneas no pé direito do 
paciente com hanseníase virchowiana com Fenômeno de Lúcio. 
Imagens do pé direito: A e C) após o tratamento com fototerapia 
combinada e B) antes o tratamento. 

 

 

 

Figura 30. Aspectos clínicos evolutivos das lesões cutâneas no pé esquerdo 
do paciente com hanseníase virchowiana com Fenômeno de Lúcio. 
Imagens do pé esquerdo: A e C) antes do tratamento com fototerapia 
combinada e B e D) após o tratamento. 

 

A 
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A 

B 
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O tratamento com a fototerapia combinada acelerou o processo de cicatrização 

das úlceras cutâneas do paciente com hanseníase virchowiana com Fenômeno de 

Lúcio e contribuiu para o controle da infecção nas úlceras e prevenção de sepse. 

Durante o tratamento não foi observado nenhuma característica, na avaliação clínica 

e no fechamento macroscópico das lesões, que indicasse toxicidade e/ou outro efeito 

colateral. Além disso, o paciente não relatou dor durante as aplicações quando foi 

questionado. Pelo contrário, o mesmo relatava diminuição da dor ao movimento e 

diminuição do desconforto ao leito. 

Após as sessões de fototerapia combinada, o paciente foi submetido à enxertia de 

pele na região poplítea bilateralmente, com as áreas doadoras a pele dos membros 

superiores. Paciente evoluiu bem, com melhora importante da cicatrização das lesões 

e da área que recebeu enxertia, sem sinais de infecção, sendo mantidos os cuidados 

diários com a troca de curativos. Paciente continuou com tratamento para hanseníase 

e recebeu alta em bom estado geral, assintomático, sem queixas infecciosas na pele e 

dos tratos urinário, gastrintestinal e respiratório após 85 dias de internação (2 meses 

e 25 dias) (Fig. 31). 

     

Figura 31. Aspectos clínicos do paciente com hanseníase virchowiana com 
Fenômeno de Lúcio após o tratamento e enxertia. A) Imagens das 
áreas que receberam enxertia e B) paciente após 3 meses da enxertia. 
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Discussão 

 

“É melhor tentar e falhar, que preocupar-se e ver a vida passar. É 

melhor tentar, ainda que em vão, que sentar-se fazendo nada até o 

final. Eu prefiro na chuva caminhar, que em dias tristes em casa me 

esconder. Prefiro ser feliz, embora louco, que em conformidade 

viver.” 

Martin Luther King 
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6. DISCUSSÃO 

A cicatrização cutânea é um processo fisiológico complexo e dinâmico que 

envolve vários tipos celulares, reações moleculares e bioquímicas. Fatores endógenos 

e/ou exógenos podem afetar o andamento deste processo, tornando-o mais longo 

e/ou ineficiente. Desta forma, o organismo não consegue restabelecer a homeostase 

e fica susceptível aos patógenos e às infecções, agravando ainda mais seu quadro 

clínico. A presença de infecções pode causar um desequilíbrio neste processo, 

tornando-o crônico, aumentando as chances de óbitos, amputações ou prejudicando 

a qualidade de vida do paciente.  

Para iniciar o estudo, foi considerado importante compreender o perfil 

epidemiológico e microbiológico dos pacientes atendidos no ADUN do HC da FMRP-

USP nos últimos 5 anos (2009-2014) para direcionar os estudos microbiológicos e a 

fototerapia. 

Segundo a literatura, as úlceras podem acometer qualquer faixa etária. No estudo 

atual, os pacientes apresentavam idades bem variadas, entre 22 e 92 anos, com 

media de 62,99 anos, corroborando com dados já publicados. (FRADE, 2005; JAUL, 

2009; OLIVEIRA et al., 2012; SCHLEICHER, 2017).  

A idade avançada torna as pessoas mais suscetíveis às lesões, pois ocorrem 

alterações dos sistemas fisiológicos decorrentes de modificações nutricionais, 

metabólicas, vasculares e imunológicas que afetam a função e o aspecto da pele. 

Dentre estas alterações estão a redução da espessura da epiderme, redução da 

elasticidade dérmica pela diminuição do número de fibroblastos, o que modifica as 

fibras de colágeno e elastina, redução dos vasos sanguíneos e fibras nervosas (JAUL, 

2009; OLIVEIRA et al., 2012). Pessoas idosas quando acometidas por lesões, 

fisiologicamente diminuem em intensidade e velocidade em quase todas as fases de 

cicatrização, resultando em menor resposta inflamatória, redução da circulação, 
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aumento da fragilidade capilar e do tempo de epitelização (FRADE, 2005; JAUL, 2009; 

OLIVEIRA et al., 2012; SCHLEICHER, 2017). 

Porém, diferente de outros dados já publicados, o estudo demonstrou que a 

maioria dos pacientes atendidos no ADUN do HC da FMRP-USP tinha entre 40 e 59 

anos; ou seja, população considerada profissionalmente ativa. Estes resultados 

evidenciam a importância do cuidado/tratamento com relação às úlceras cutâneas 

destes pacientes, tendo em vista os impactos socioeconômicos e psicológicos. Pois, 

pacientes com úlceras crônicas têm importante diminuição da qualidade de vida 

devido ao desconforto, mau odor, presença de secreção, além de dano à imagem 

corporal, a qual resulta em isolamento social (JAUL, 2009). Outras complicações de 

úlceras crônicas incluem limitações funcionais (como dificuldade de locomoção), dor 

crônica, infecções (celulite, formação de abscessos, osteomielite e mesmo sepse), 

potencial para malignidade (úlcera de Marjolin) e amputação (MENKE et al., 2007). 

A diferença em relação ao sexo dos pacientes foi praticamente nula. Oliveira et al 

(2012) também não observaram uma diferença grande com relação ao sexo, dos 49 

participantes com úlceras venosas, 27 (55%) eram mulheres e 22 (45%) eram homens. 

Segundo a literatura, as úlceras de perna são consideradas um problema que afeta 

predominantemente as mulheres, com três vezes mais chances do que os homens de 

desenvolver úlceras venosas de membros inferiores. Entretanto alguns estudos têm 

apontado o predomínio de homens com úlceras venosas (FRADE, 2005; ABBADE, 

2006).  

Neste estudo não foi possível investigar o tipo úlcera dos pacientes, porém, os 

fatores etiológicos associados às úlceras cutâneas foram elencados e nossos achados 

corroboram com a literatura. Os principais fatores etiológicos associados observados 

foram doença vascular periférica (28,59%), hipertensão (24,06%) e diabetes mellitus 

(23,47%); seguidos por hanseníase (10,65%), úlcera por pressão (5,71%), traumatismo 

(3,55%), neoplasia de pele (3,15%) e queimadura (0,80%) (FRADE, 2005; ABBADE, 

2006; SCHLEICHER, 2017).  
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Quase 95% dos pacientes atendidos eram do estado de São Paulo, destes mais da 

metade (57,84%) não residiam em Ribeirão Preto, dependem de transporte e outras 

formas de assistência para realizar o tratamento e seu seguimento. 

Quase a metade dos pacientes (49,05%) que tiveram material biológico coletado 

das úlceras para a realização da cultura e apresentaram antibiogramas positivos para 

micro-organismos. Segundo Loesche et al. (2017), cerca de 50% das úlceras em pé 

diabético são infectadas. A literatura relata ainda que as úlceras infectadas são 

comuns em países em desenvolvimento principalmente devido às precárias 

condições de higiene da população ( DAVIES et al., 2007; STEPHENS et al., 2003 ). Na 

pesquisa de Martins et al. (2010) das 60 feridas avaliadas pelo antibiograma, 75% 

estavam infectadas. 

A maioria das úlceras dos pacientes (56,75%) apresentavam simultaneamente 

bactérias Gram positivas e negativas. Em relação à diversidade das espécies 

bacterianas presentes em cada úlcera, as infecções multibacterianas (65,16%) foram 

as mais frequentes. Martins et al. (2010) também observeram uma população 

polimicrobiana nas úlceras crônicas de perna em unidades básicas de saúde de 

Goiânia. Elas encontraram 16 micro-organismos diferentes e a presença de bactérias 

Gram positivas e negativas na mesma lesão. 

Segundo Martins et al 2010, a presença de vários micro-organismos nas lesões de 

pele dificulta o reconhecimento do micro-organismo patogênico de um simples 

colonizador.  Esta situação revela as incertezas em torno do diagnóstico de infecção e 

da escolha terapêutica em ferida crônica, dada à diversidade de bactérias que podem 

coexistir no local.  

Quase a metade (44,82%) das espécies de bactérias encontradas nas úlceras dos 

pacientes é comum no trato gastrointestinal e fezes humanas, corroborando também 

com os dados de Martins et al. (2010). Elas acreditam que a realização de curativos 

destes pacientes, tanto em UBSs quanto em ambiente hospitalar, devido ao retorno 
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em consultas em busca especialidades, pode carrear germes mais resistentes de um 

ambiente para outro, já que os micro-organismos estão disseminados no meio 

ambiente, tanto hospitalar quanto na atenção primária. Nós também concordamos e 

acreditamos que, estes resultados podem demonstrar ainda uma possível relação 

com procedimentos de higiene corporal. 

Corroborando com a literatura, a maioria das úlceras era infectada por bactérias, 

sendo as mais frequentes Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa e 

Escherichia coli respectivamente. Estas infecções em úlceras cutâneas são comuns em 

países em desenvolvimento e normalmente estão associadas às precárias condições 

de higiene da população (HARDING et al., 2002; PATTANAYAK; SUNITA, 2008).  

A maioria das úlceras encontrava-se infectada por bactérias resistentes a 

antibióticos (65,51%), com resistência a 25 antibióticos diferentes. As bactérias 

encontradas nas úlceras com infecções multibacterianas apresentavam maior 

resistência aos antibióticos.  Estes dados corroboram com a literatura e reiteram a 

importância da vigilância epidemiológica em torno das bactérias multirresistentes a 

antibióticos. Este tipo de bactérias vem sido descritas em várias partes do mundo, 

inclusive nos hospitais do Brasil. (LINCOPAN et al., 2006; PAVEZ et al., 2008; PERIANO 

et al., 2009,) 

Na última década, ocorreu um drástico aumento no número de patógenos 

bacterianos resistentes a múltiplos agentes antibacterianos. As bactérias 

multirresistentes são atualmente consideradas como uma doença global emergente e 

um grande problema de saúde pública segundo a Organização Mundial de Saúde 

(OMS) (ROCA, 2015).  

As causas dessa resistência são multifatoriais, mas as principais questões são: a 

pressão seletiva resultante do uso inadequado desses medicamentos, a terapia inicial 

deve ser ampla o suficiente para cobrir todos os possíveis agentes patogênicos, evitar 

o uso de antibióticos de amplo espectro prolongado (ROCA, 2015; KARAM, 2016). 
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Segundo Martins et al. (2010), diante de uma população polimicrobiana em 

úlceras de perna, recomenda-se na atualidade uma associação antimicrobiana com 

espectro de ação tanto para Gram positivos, quanto para negativos, considerando a 

análise de sensibilidade das bactérias. Porém, o mesmo autor reconhece a dificuldade 

para a escolha do antibiótico, porque além da sensibilidade do medicamento, deve 

ser levado em conta o custo, a forma de aplicação, a adesão do paciente ao 

tratamento. Além disso, vários antibióticos apresentam efeitos adversos indesejáveis 

(KUMAR et al., 2008; KUMAR et al., 2006; PATTANAYAK; SUNITA, 2008).  

Loesche et al. (2017) demonstraram em seu estudo que avaliar a dinâmica da 

microbiota das úlceras crônicas é uma importante ferramenta para gerenciar um 

tratamento personalizado destas. Eles observaram em seu estudo, com 100 

participantes, que desestabilizar o microbioma está diretamente relacionado com a 

cura mais rápida das úlceras de pé diabético. 

Estudos epidemiológicos locais como o nosso, são importantes para detectar a 

presença destas bactérias resistentes e assim, conseguir encontrar as melhores 

alternativas para combater esses patógenos. Existem poucos estudos sobre a 

ocorrência de bactérias em úlcera de perna na comunidade. Estudos realizados no 

Brasil com úlceras crônicas identificou como bactérias predominantes Staphylococcus 

aureus, Proteus sp, e Pseudomonas aeruginosa (FERANDES, 2007; MARTINS, 2010). 

Resultados semelhantes foram observados no Reino Unido (BOWLER, 1999 ).  

Karam et al. (2016) afirmaram em seu estudo que os dados microbiológicos locais 

são extremamente importantes para prever o tipo de resistência que pode estar 

presente para bactérias específicas, como a exposição prévia a outros antibióticos. 

Além disso, indicou que as escolhas de antibióticos devem ser realizadas, portanto, 

de forma específica para cada paciente. 

A literatura atual tem demonstrado grande potencial bactericida da fototerapia no 

comprimento de onda azul. (ENWEMEKA et al., 2009;  LIPOVSKY et al., 2011; KIM, 
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2013; MASSON-MEYERS et al., 2015; MASSON-MEYERS et al., 2016). Nesse sentido, 

após conhecer as principais bactérias presentes nas lesões dos pacientes com úlceras 

crônicas, optamos por avaliar a atividade antimicrobiana da fototerapia por LED azul 

(470nm) in vitro. Os resultados demonstraram que a fototerapia por LED azul possui 

intensa atividade antimicrobiana contra S. aureus, P. aeruginosa e E. coli. Esta 

atividade antimicrobiana foi proporcional à quantidade de dose utilizada. Houve 

supressão do crescimento bacteriano significativa, nas doses de 14, 50 e 100J/cm2 

para as três bactérias. 

Avaliando as mesmas bactérias, Sousa et al. (2015) observaram resultados 

similares. Com única aplicação de laser no comprimento de onda de 450nm e 

fluencias de 3, 6, 12, 18 e 24J/cm2. A irradiação foi capaz de inibir o crescimento de S. 

aureus, E. coli e P. aeruginosa após 24 e 48h. Porém, eles não identificaram que este 

efeito fosse dose-dependente. Concluíram que, a partir da dose de 6J/cm2 já havia 

inibição eficaz destas bactérias in vitro. 

Guffey e Wilborn (2006), demonstraram efeito bactericida do laser azul (405-

470nm) em culturas de S. aureus, P. aeruginosa. Eles avaliaram as doses de 1, 3, 5, 10, 

e 15 J/cm2 e observaram que o efeito bactericida era dose-dependente. Sendo a dose 

de 15 J/cm2 mais eficiente para matar ambas bactérias. 

Bumah et al. (2013) observaram efeito bactericida da luz azul 470nm utilizando 

cultura de Staphylococcus aureus resistentes à meticilina (MRSA). Eles avaliaram as 

doses de 1, 3, 45, 50, 55, 60 e 220J/cm2. Assim como nos nossos achados, os 

resultados deles demonstraram redução de 100% a partir da dose de 50 J/cm2 e o 

efeito antimicrobiano era proporcional a dose irradiada. Em outro estudo do mesmo 

grupo, Bumah et al. (2015) observaram que não havia diferença significativa entre 

aplicação única ou dupla da fototerapia por luz azul 470nm para manter o efeito 

antibacteriano sobre MRSA in vitro. 
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Masson-Meyers et al. (2015) compararam o efeito antibacteriano do led azul 

405nm e do laser azul 405nm em culturas de MRSA in vitro. Eles observaram que a 

supressão do crescimento bacteriano para ambas as terapias era estatisticamente 

significativa quando comparadas seus controles não irradiados. Concluíram que não 

há diferença no efeito antimicrobiano à MRSA entre LED ou laser no comprimento de 

luz azul 405nm.  

O efeito bactericida da fototerapia por luz azul ocorre porque porfirinas presentes 

nas bactérias absorvem a luz e ativam a produção de radicais livres, que podem 

afetar as proteínas da membrana citoplasmática e o DNA. Os autores indicam a 

necessidade de mais estudo para avaliar melhor esses mecanismos (BERTOLONI, 

2000).  

Após verificar o potencial antimicrobiano do LED azul, optamos por avaliar seu 

efeito nas células da pele. Nossos achados mostraram que a fototerapia por LED azul 

possui efeito citotóxico proporcional à dose para células da pele no modelo in vitro. 

Esse efeito foi significativo, porém menor, nas doses de 6 e 14J/cm2. 

Há poucos trabalhos na literatura que avaliaram o efeito citotóxico da fototerapia 

no comprimento de onda azul em células de pele. Nossos achados corroboram com 

os dados recentemente publicados. Opländer et al. (2011) demonstraram que a luz 

azul pode induzir toxicidade em culturas de fibroblastos humanos, dose-dependente. 

Que comprimentos de onda menores (410, 420nm) possui maior toxicidade, 

enquanto que comprimentos de onda maiores (453, 480 nm) não induzem efeitos 

tóxicos sobre os fibrócitos. Em outro trabalho mais recente, o mesmo grupo 

confirmou em culturas de fibroblastos humanos que a dose de 420nm induz estresse 

oxidativo intracelular, pela geração de espécies reativas de oxigênio. Eles sugeriram 

que em doses não tóxicas (15 e 30 J/cm2) induzem baixo estresse oxidativo, isto afeta 

a atividade celular, diminuindo a diferenciação de fibroblastos para miofibroblastos. 

Assim, segundo eles, a terapia por luz azul poderia representar uma estratégia útil 

para prevenir ou reduzir as disfunções na produção do colágeno; como aumento de 
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fibrose no processo cicatricial, que ocorre em cicatrizes queloideanas (OPLÄNDER et 

al., 2011; TAFLINSKI, L.; et al. 2014).    

Mamalis e colaboradores (2015) investigaram os efeitos da luz azul (LED 415nm) 

na proliferação, viabilidade e geração de espécies reativas de oxigênio (ROS) em 

cultura de fibroblastos de pele humana. As doses avaliadas foram de 5, 10, 15, 30 e 

80 J/cm2. Eles observaram diminuição significativa na proliferação e aumento 

significativo de ROS, de forma dose-dependente. Porém, não observaram alteração 

significativa na viabilidade celular. Concluíram que nas doses estudadas, o LED azul 

pode inibir a proliferação e a velocidade de migração de fibroblastos dérmicos da 

pele humana e está associado ao aumento da geração de espécies de oxigênio 

reativo de forma dependente da dose. Portanto, segundo os autores, o LED azul tem 

potencial terapêutico para o tratamento de quelóides e outras doenças fibrosas da 

pele. 

Resultados semelhantes também foram vistos por Liebmann et al. (2010) em 

culturas de queratinócitos. Os dados apresentados por eles indicam a terapia por luz 

azul no tratamento de pacientes com doenças de pele hiperproliferativas. A 

irradiação por luz azul entre 412-426nm exerce efeito tóxico aos queratinócitos em 

altas fluências. Porém, em fluências não tóxicas, no comprimento de 453nm, a luz 

azul reduz a dose de proliferação de forma dependente em até 50%, o que é 

atribuível à indução de diferenciação como mostrado pelo aumento de marcadores 

de diferenciação. Estes dados fornecem evidências de um mecanismo molecular pelo 

qual a luz azul pode ser eficaz no tratamento de condições de pele 

hiperproliferativas, reduzindo a proliferação devido à indução de diferenciação. 

Kleinpenning et al. (2010) demonstrou que a azul visível não causa danos ao ácido 

desoxirribonucleico (DNA) ou fotoenvelhecimento precoce das células da pele. Os 

efeitos biológicos da luz azul na pele são melanogênese transitória e vacuolização 

inexplicável sem apoptose resultante. Os autores concluíram que o uso a curto prazo 

da luz azul visível na prática dermatológica é seguro.  
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Além disso, Sparsa et al. (2010) observaram, in vitro e em um relato de caso, que a 

luz azul no comprimento de onda de 450nm e dose de 10 J/cm2 inibe células de 

melanoma. Concluíram que o uso da luz azul pode representar uma nova abordagem 

para o tratamento de melanomas superficiais de pele em humanos. 

A partir dos dados da literatura citada acima e dos resultados do nosso trabalho 

com o LED 470nm, a dose de 14J/cm2 foi selecionada para compor a fototerapia 

combinada, pois, esta demonstrou atividade antimicrobiana contra todas as bactérias 

avaliadas e menor efeito citotóxico para células da pele. 

A fototerapia combinada também possui intensa atividade antimicrobiana contra 

as principais bactérias encontradas nas úlceras dos pacientes, reduzindo pela metade 

o crescimento bacteriano com apenas uma aplicação. Assim, pelos resultados do 

trabalho atual, a fototerapia por LED azul ou combinada possui potencial terapêutico 

para o tratamento de úlceras cutâneas infectadas. Consideramos importante que 

outros estudos investiguem sua atuação na prevenção e/ou tratamento de úlceras 

com biofilme, por exemplo. 

A fototerapia somente por LASER (660 ou 808nm) não demonstrou efeito 

antimicrobiano e não possuem efeito bioestimulante sobre as bactérias avaliadas S. 

aureus, P. aeruginosa e E. coli. 

Sobre o potencial efeito bactericida da fototerapia combinada, apenas o trabalho 

de Guffey e Wilborn (2006) avaliou a atividade antimicrobiana nas doses de 1, 3, 5, 10 

e 20 Jcm2 da fototerapia combinada de LED 405nm (azul) e 880nm (vermelho) sobre 

as bactérias Staphylococcus aureus e Pseudomonas aeruginosa. Estes observaram que 

o efeito bactericida era dose-dependente e estatisticamente significativo para ambas 

as bactérias. Para P. aeruginosa, o tratamento reduziu o número de colônias de 

bactérias em todas as doses, alcançando significância estatística nas doses de 1, 3 e 

20 J/cm2 e reduzindo a colônia bacteriana em até 93,8% na dose de 20J/cm2. O 

mesmo ocorreu para S. aureus, com diminuições estatisticamente significativas em as 
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doses; maior diminuição, 72%, alcançada com 20 J/cm2. Nossos resultados 

corroboram com os deles; porém, em nosso estudo conseguimos demonstrar que o 

efeito antimicrobiano da fototerapia combinada parece ser provocado pela ação da 

fototerapia por LED no comprimento de luz azul e não vermelho.  

Na literatura há controvérsias sobre os efeitos da fototerapia por laser a respeito 

do crescimento bacteriano. Algumas pesquisas mais antigas demonstraram 

resultados bioestimulantes ou proliferativos, postulando que tais efeitos se devem às 

modificações geradas pelo aumento do aporte energético provido pela radiação na 

cadeia respiratória das bactérias. ( KAWAMOTO, 2000; KARU, 1983; NUSSBAUM, et 

al., 2002; NUSSBAUM, et al., 2002 ).  

Porém, em estudos mais recentes, com comprimentos de onda acima de 600nm, 

não têm sido demonstrado efeito bioestimulante e/ou bactericida. E nossos achados 

corroboram com os dados mais atuais. Kim et al. (2013) avaliaram efeito bactericida 

do LED 425nm sobre as bactérias Porphyromonas gingivalis, Staphylococcus aureus e 

Escherichia coli. Porém, ao avaliar no mesmo estudo o LED 625 notou que não havia 

o mesmo efeito. 

Benvindo et al. (2008) avaliou o efeito do laser de baixa potência, InGaP, 670 nm, 

em doses de 2, 4 e 6 J/cm2, em bactérias gram-positivas (Staphilococcus aureus) e 

gram-negativas (Pseudomonas aeruginosa) in vitro. Observaram e concluíram que a 

terapia a laser não produz efeito bactericidas e/ou bacteriostático, mas também não 

geraram efeito bioestimulante sobre as bactérias. 

Dois trabalhos recentes demonstraram efeito antimicrobiano da fototerapia 

quando utilizada na terapia por fotodinâmica, ou seja, associada com um agente não 

tóxico fotossensibilizante. Mai et al. (2016) avaliaram o efeito antimicrobiano da 

sinoporfirina de sódio associada ao  laser de baixa potência, comprimento de onda 

de 635nm, nas doses de 1, 2, 5, 10, 50 ou 100 J/cm2 em culturas de S. aureus 

planctônico e biofilme. Eles observaram diminuição microbiana significativa, de forma 
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dose-dependente. Mais de 90% das bactérias foram efetivamente mortas pelo 

tratamento combinado da fototerapia com o agente fotossensibilizante. O nível de 

ROS intracelular foi significativamente aumentado após a terapia e o biofilme foi 

danificado. Ronqui et al. (2016) avaliaram a associação do  laser de baixa potência, 

comprimento de onda de 635nm, com antibiótico (ciprofloxacino) em culturas de 

Staphylococcus aureus e Escherichia coli planctônicos e biofilme. Eles também 

observaram que o efeito bactericida era dependente da dose da fototerapia. Ambos 

trabalhos observaram que ao utilizar somente a fototerapia por laser de baixa 

potência no comprimento de onda de 635nm não havia efeito antimicrobiano, bem 

como somente a utilização do fotossensibilizante. 

Ao avaliar a citotoxicidade da fototerapia combinada às células da pele, 

verificamos que a mesma foi menos citotóxica aos fibroblastos e não apresentou 

citotoxicidade aos queratinócitos, quando comparadas a terapia somente por LED 

470nm.  

Não há na literatura trabalhos que demonstrem o efeito citotóxico da fototerapia 

combinada nos mesmos comprimentos de onda e doses que foram utilizadas no 

estudo atual. 

Outro achado importante foi que a fototerapia somente por lasers não foi capaz 

de estimular a proliferação de fibroblastos e queratinócitos in vitro.  

Karu, 1990 e Hu et al., 2007 relataram que a irradiação com luz laser vermelha e 

infravermelha estimulava a proliferação de células cultivadas in vitro. Porém, 

Liebmann et al. (2010) observou em seu estudo com cultura de queratinócitos e 

células endoteliais que a irradiação por LED com 632, 648, 850 e 940nm não causava 

proliferação das mesmas, quando comparadas aos controles não irradiados. Estes 

dados foram semelhantes ao nosso em relação à estimulação das células da pele in 

vitro.  
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No modelo de cicatrização cutânea in vitro vimos que a fototerapia, em especial a 

fototerapia combinada, demonstrou potencial para acelerar este processo por 

estimular a migração/proliferação de fibroblastos e queratinócitos, apesar dos dados 

não apresentarem diferença estatisticamente significantes quando comparados ao 

valor basal. Não há na literatura trabalhos que demonstrem no modelo in vitro de 

cicatrização o efeito da fototerapia combinada nos mesmos comprimentos de onda e 

doses que foram utilizadas no estudo atual. 

 Masson-Meyers et al. (2016) investigaram efeito da luz azul na cicatrização in 

vitro pelo ensaio Scratch Assay. Eles avaliaram as doses de 3, 5, 10 e 55 J/cm2 e 

observaram que o fechamento da lesão in vitro foi semelhante para grupos tratados 

com 3, 5 e 10 J/cm2, com uma leve melhora com a dose de 5 J/cm2 e fechamento 

significativamente mais lento com 55 J/cm2. Aumento da quantidade total de 

hidroxiprolina, bFGF, IL-6 e IL-10 após a irradiação com 3, 5 e 10 J/cm2, atingindo 

significância estatística com 5 J/cm2 em comparação com o controle não irradiado. 

No entanto, não houve diferença significativa entre os grupos na quantidade destas 

proteínas no sobrenadante, mas a concentração de IL-6 diminuiu progressivamente à 

medida que a dose aumentou. A análise de fluorescência mostrou células viáveis 

independentemente da fluência de irradiação. Concluíram que a irradiação com luz 

azul com baixa fluência não prejudica a cicatrização in vitro de feridas, mas também 

não acelera esse processo. Ainda, a diminuição significativa na IL-6 sugere que a luz 

azul no comprimento de onda de 470nm é anti-inflamatória. 

Ankri e colaboradores (2010) demonstraram que a luz com comprimentos na faixa 

de luz azul possuem baixa penetração na pele (profundidade de 0,5 mm para 

480nm). Já a luz no comprimento de onda invisível, como 730nm consegue atingir 

partes mais profundas como a derme. Eles concluíram que a luz azul seria mais 

recomendada para tratar feridas infectadas e a luz no comprimento de infravermelho 

seria mais recomendada para acelerar o fechamento de feridas.  
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Tendo em vista que a luz no comprimento de onda azul (470nm) não penetra 

partes profundas da pele, acreditamos que a combinação da fototerapia em vários 

comprimentos de ondas (LED 470 e LASER 660/808nm) pudesse associar seus 

benefícios individuais, potencializando assim o resultado final.  

No trabalho atual, a fototerapia combinada apresentou potencial cicatrizante 

maior que somente por LED azul 470nm no modelo in vivo. Os animais tratados com 

a fototerapia apresentaram crostas menores, menos aderidas, mais finas que caíram 

mais rápido que as do grupo não irradiado. Além disso, os animais tratados possuíam 

um comportamento mais calmo e eram mais fáceis para manipular. Ao final do 

tratamento, principalmente com a fototerapia combinada, os animais apresentavam 

cicatrizes esteticamente melhores (menos hiperpigmentadas, menos espessa e menos 

aderida). No início do processo de cicatrização, a reepitelização ocorreu 

significativamente mais rápido nos animais dos grupos tratados, porém, não houve 

diferença estatística ao final do processo entre os grupos. Os animais tratados com as 

fototerapias (LED 470nm ou CB) apresentaram menor quantidade de infiltrado 

inflamatório durante o processo. Ainda, o grupo tratado com a fototerapia 

combinada apresentou maior quantidade de vasos sanguíneos, fibroblastos e matriz 

extracelular.  

Adamskaya e colaboradores (2011) realizaram um estudo semelhante utilizando o 

mesmo modelo animal, porém, eles compararam a fototerapia por LED 470nm com 

630nm. As aplicações foram realizadas por 5 dias consecutivos e os resultados foram 

avaliados no 3 e 7º dia pós-cirúrgico. Eles observaram fechamento das lesões mais 

rápido nos grupos trados com LED 470nm nos 3º e 7º dias, sendo significativo 

somente no 7º dia. Este fechamento foi associado com aumento de epitelização, 

resultados similares aos nossos. Ainda, neste estudo eles avaliaram a temperatura 

antes e após a aplicação da fototerapia, observaram que havia leve aumento da 

temperatura na margem das lesões. 
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Segundo a literatura, após 24h de lesão inicia-se a produção de colágeno do tipo I 

e III, porém esta só é significativa após o 3º ou 4º dia. As fibras de colágeno 

produzidas são importantes para a aproximação das bordas, pois cruzam a linha da 

incisão e servem como suporte para as células.  No início da fase de remodelamento, 

embora haja produção de ambos os colágenos, o colágeno do tipo III é sintetizado 

em maior quantidade. Ao longo da fase de remodelamento, as fibras colágenas são 

mais grossas e mais compactas e as novas fibras são orientadas de acordo com as 

linhas de estresse mecânico e o colágeno tipo I passa a predominar em relação ao 

tipo III (LI; CHEN et al., 2007; GUIMARÃES, et al., 2017).  

No estudo atual, em relação ao colágeno produzido durante o processo de reparo 

tissular, os animais tratados com a fototerapia combinada apresentavam mais fibras 

de colágeno, apesar de não haver diferença estatisticamente significativa. Neste 

grupo, os fibroblastos estavam intercalados por um colágeno com fibras mais 

orientadas e estas apresentavem-se mais maduras e mais paralelas entre si, 

principalmente no final do processo. Consequentemente, melhor remodelamento 

tecidual, caracterizado por fibras colágenas mais maduras e próximas em qualidade 

das fibras do tecido íntegro. Estas evidências microscópicas confirmaram com os 

achados macroscópicos, pois as lesões nos animais do grupo CB eram menos 

aderidas e esteticamente melhores ao final do reparo cutâneo. 

Estudos citados acima sugeriram que a terapia por luz azul poderia representar 

uma estratégia útil para prevenir ou reduzir as disfunções na produção do colágeno, 

como aumento de fibrose no processo cicatricial, que ocorre em cicatrizes 

queloideanas. (OPLÄNDER et al., 2011; TAFLINSKI, L.; et al., 2014; MAMALIS, et al., 

2015; MASSON-MEYERS et al., 2016)  Nossos achados corroboram com a literatura e 

acrescenta o potencial terapêutico da fototerapia combinada no remodelamento 

desta fibrose, estimulando a produção de colágeno mais maduro e com fibras melhor 

orientadas. 
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A fototerapia por LED 470nm ou por CB não apresentaram na avaliação macro ou 

microscópica do processo de cicatrização nenhuma característica que indicasse 

citotoxicidade aos animais, assim como em outros estudos ( ANKRI, 2010; DAI, 2012 ).  

Em dois estudos clínicos, realizados pelo nosso grupo de pesquisa, avaliou-se a 

fototerapia combinada (LEDs 660/890nm) na cicatrização de úlceras crônicas de 

perna pacientes diabéticos (tipo 2), hipertensos. Após antissepsia, as úlceras foram 

tratadas com 3J/cm2, 30seg, 2 vezes por semana seguido pelo curativo diário com 

sulfadiazina de prata a 1% por até 90 dias. Os resultados obtidos demonstraram que 

a fototerapia combinada acelerou a cicatrização das úlceras de perna em pacientes 

diabéticos porque estimulou o tecido de granulação (MINATEL; FRADE; FRANÇA; 

ENWEMEKA, 2009; MINATEL; et al, 2009). 

Por último, após os resultados dos estudos in vitro e in vivo, verificamos a 

aplicação clínica da fototerapia combinada. Foi realizado estudo de caso em paciente 

do sexo masculino, apresentando hanseníase virchowiana com Fenômeno de Lúcio, 

com lesões ulceradas nas mãos, braços, pés, pernas e tronco. Estas evoluíram com 

necrose intensa e infecção secundária, tratada com antibióticos endovenosos, mas 

sem melhoras. Consequentemente, foi realizada amputação de dedos dos pés e 

desbidramentos das lesões com exposição de tendões extensores das mãos e dos 

pés. O prognóstico era muito reservado e o risco de óbito era grande. A fototerapia 

combinada foi escolhida pela equipe como tratamento alternativo no intuito de 

contribuir para o tratamento das infecções locais, prevenir outras amputações, 

preparar áreas ulceradas para enxertias futuras e acelerar o processo de cicatrização 

cutânea. 

Após o tratamento, foi observado nos segmentos corporais tratados maior 

quantidade de tecido de granulação que passou a cobrir os tendões e fáscias 

musculares expostas; diminuição dos tecidos necróticos, bordas menos aderidas e 

com aspecto mais saudável; tecido cicatricial mais úmido e consequentemente 

melhor mobilização ao movimento. Logo, o tratamento com a fototerapia combinada 
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acelerou o processo de cicatrização das úlceras cutâneas do paciente com hanseníase 

virchowiana com Fenômeno de Lúcio, contribuiu para o controle da infecção nas 

úlceras, prevenção de sepse e contribuiu positivamente para o sucesso da enxertia. 

Além disso, o paciente relatou diminuição da dor ao movimento e diminuição do 

desconforto ao leito. 

O fenômeno de Lúcio é um padrão de reação peculiar que pode ocorrer na 

hanseníase, caracterizado por grande quantidade de bacilos que parasitam o 

endotélio capilar, levando à proliferação endotelial, trombose e oclusão vascular. 

Além do aparecimento abrupto de úlceras extensas e dolorosas. O diagnóstico é 

realizado por estudo histológico. A sua fisiopatologia ainda não é bem conhecida e 

por ser um fenômeno raro, o seu diagnóstico é, muitas vezes, realizado tardiamente, 

de modo que os pacientes podem evoluir para óbito ou para formas graves, 

sequelares, de difícil tratamento (SAÚL; NOVALES, 1983; NUNZIE; et al, 2014). 

Há pouca literatura sobre o assunto, a maioria são relatos de casos. O tratamento 

usual é apenas medicamentoso, semelhante àquele destinado às formas mais graves 

da hanseníase, com dapsona, clofazimina, corticoides e talidomida (SEHGAL, 2005). 

Isto demonstra a necessidade de novas possibilidades terapêuticas, que sejam 

seguras, eficazes e eficientes; de fácil acesso ao paciente; que traga alívio para as 

dores das lesões; previna e/ou trate infecções oportunistas. 

Não há na literatura estudo clínico em lesões cutâneas em paciente com 

hanseníase utilizando fototerapia combinada, tão pouco o seu uso no Fenômeno de 

Lúcio.  

Um estudo clínico randomizado utilizou fototerapia para tratar úlceras crônicas de 

pacientes com hanseníase. Esta pesquisa foi realizada no Brasil, no estado do Pará, 

região considerada hiperendêmica para hanseníase (BARRETO; BISANZIO; FRADE; et 

al., 2015). Barreto e Salgado (2010) utilizaram laser terapêutico no comprimento de 

onda visível vermelho 660nm em úlceras crônicas de pacientes com hanseníase. As 
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doses selecionadas pelos pesquisadores foram de 4J/cm2 por ponto nas bordas e 

2J/cm2 por ponto no leito das feridas, com densidade de potência de 1 W/cm2. Neste 

estudo, 25 pacientes foram divididos em 2 grupos: trados com laser ou não 

irradiados. Foram realizadas 3 sessões de fototerapia por 12 semanas. Ao final do 

tratamento não houve diferença estatística entre os grupos. Os autores indicaram a 

necessidade de novos estudos, pois os parâmetros utilizados por eles não 

apresentaram benefícios adicionais. Ainda, os pesquisadores afirmaram em sua 

discussão que os resultados encontrados por eles são contrários aos dados da 

literatura, que demonstram efeitos positivos da fototerapia no tratamento de úlceras 

crônicas venosas (FLEMMING, 2000). Logo, considera importante o desenvolvimento 

de outros estudos clínicos que investiguem novas formas de terapias para o 

tratamento de úlceras em pacientes com hanseníase. 

A presença de micro-organismos nas lesões prolonga e/ou paralisa o reparo 

tissular, o uso da fototerapia combinada pode auxiliar no tratamento das infecções 

além de acelerar o processo de cicatrização. Neste estudo pré-clínico, buscamos 

elucidar parte da atuação da fototerapia combinada (LED 470 e LASER 660/808nm) 

no controle da infecção e na cicatrização de úlceras cutâneas. Pelos resultados, 

consideramos que esta possui grande potencial terapêutico, pois é segura, eficaz, 

eficiente, não invasiva, indolor e pode ser bem aceita pelos pacientes. Consideramos 

importante, a realização de outros estudos, em especial estudos clínicos, para avaliar 

e aprofundar o conhecimento sobre a atuação da fototerapia combinada no controle 

da infecção e na cicatrização de úlceras cutâneas.   
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Conclusões 

 

“A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu 

tamanho original.” 

Albert Einstein 
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7. CONCLUSÕES 

• Os pacientes atendidos pelo ADUN do HC da FMRP-USP apresentavam idades 

bem variadas, a maioria tinha entre 40 e 59 anos. 

• A maioria das úlceras apresentavam simultaneamente bactérias Gram positivas 

e negativas, além de infecções multibacterianas resistentes. As bactérias mais 

frequentes foram Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa e Escherichia 

coli, respectivamente. 

• A fototerapia por LED azul possui intensa atividade antimicrobiana contra as 

principais bactérias encontradas nas úlceras dos pacientes atendidos no ADUN 

do HC da FMRP-USP. 

• A fototerapia por LED azul possui efeito citotóxico proporcional à dose para 

células da pele no modelo in vitro.   

• A fototerapia combinada demonstrou intensa atividade antimicrobiana contra 

as principais bactérias encontradas nas úlceras dos pacientes. Por outro lado, a 

fototerapia somente por LASER (660 ou 808nm) não demonstrou efeito 

antimicrobiano e nem bioestimulante sobre as bactérias Gram positiva e 

negativas. 

• A fototerapia combinada não apresentou citotoxicidade aos queratinócitos e 

menor efeito citotóxico aos fibroblastos, quando comparadas a terapia exclusiva 

por LED 470nm. 

• A fototerapia, em especial a fototerapia combinada, demonstrou significativa 

atividade cicatrizante, acelerando a migração/proliferação de fibroblastos e 

queratinócitos no modelo de cicatrização in vitro. 
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• No modelo in vivo, a fototerapia combinada apresentou potencial cicatrizante 

maior que a fototerapia por LED azul 470nm isolado, com importante ação na 

fibrogênese, estimulando a produção de colágeno mais maduro com fibras 

melhor orientadas e ricas em fibras colágenas tipo I. 

• A fototerapia combinada acelerou o processo de cicatrização das úlceras 

cutâneas do paciente com hanseníase virchowiana com Fenômeno de Lúcio. 

Contribuiu para o controle da infecção destas, diminuiu a dor aos movimentos e 

desconforto ao leito, promovendo melhora do leito das feridas e consequente 

sucesso da enxertia, sem toxicidade e/ou outros efeito colaterais observados. 

 • Assim, frente ao caráter translacional do estudo, a fototerapia combinada 

demonstrou-se eficaz e segura, com significativos potenciais terapêuticos tanto 

no controle tópico das infecções, quanto no estímulo cicatrizante das úlceras 

cutâneas. 
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Anexos 

 

 

“ Que os vossos esforços desafiem as impossibilidades, lembrai-vos de 

que as grandes coisas do homem foram conquistadas do que parecia 

impossível.”  

Charles Chaplin 
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Anexo B- Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 



122 

 

Anexo C - Aprovação do Comissão de Ética no Uso de Animais 

 



123 

 

 


