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RESUMO 

 

 

Lesões por queimaduras de terceiro grau em indivíduos com diabetes mellitus são 

consideradas feridas complexas, de difícil reparo natural e que demoram muito tempo 

para o reestabelecimento tecidual total. Para melhorar os efeitos biológicos no processo 

de cicatrização, o presente estudo teve como objetivo avaliar os efeitos do laser de baixa 

potência e do ultrassom de baixa intensidade na cicatrização de feridas por queimaduras 

de terceiro grau em ratos Wistar com e sem diabetes. Este estudo foi aprovado pela 

CEUA-PRPPG-UFG e utilizou 153 ratos fêmeas adultas. Esses ratos foram divididos 

em quatro grupos com 25 animais cada: grupo controle não diabético; grupo tratado 

com laser não diabético; grupo tratado com ultrassom não diabético grupo controle 

diabético; grupo tratado com laser diabético e grupo tratado com ultrassom diabético. 

Os animais receberam curativo oclusivo em todos os dias experimentais. A terapia com 

o laser foi com o diodo de GaAlAs-650nm-12mW, fluência de 3 J/cm
2
 até o 7º dia e de 

6 J/cm
2
 para os dias seguintes, em dias alternados. A terapia com o Ultrassom foi de 3 

MHz, emissão pulsada na frequência de 100 Hz, modulado a 20%, com a dose de 0,5 

W/cm
2
, por três minutos. Os animais dos grupos com diabetes foram induzidos 

experimentalmente com estrepzotocina intraperitoneal (40mg/Kg). As feridas foram 

avaliadas no 3º, 7º, 14º, 21º e 30º dias após a queimadura por escaldadura e eutanasiados 

para as análises morfométricas, macroscópicas e microscópicas. A contração da ferida e 

a quantidade de colágeno foi significativamente maior em todos os dias experimentais 

dos grupos tratados tanto com laser quanto o ultrassom quando comparados com os 

controle nos animais com e sem diabetes. Na microscopia, pode-se observar que a 

angiogênese e o fibroblasto foram significativamente maiores na fase proliferativa do 

grupo tratado com laser quando comparado com o controle dos animais com diabetes, e 

o infiltrado inflamatório mononuclear, a angiogênese e os fibroblastos foram maiores 

nos grupos tratados com ultrassom quando comparados com os controles dos animais 

com e sem diabetes. Conclui-se que o US tem uma eficácia maior na fase inflamatória e 

proliferativa quando comparado com o LBP, mas, na fase de remodelação da ferida, o 

LBP modula melhor o processo inflamatório e, consequentemente, uma cicatrização 

eficiente. 

 

Palavras-chave: cicatrização de feridas, queimadura, laser, ultrassom  
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ABSTRACT 

 

 

Injuries from third degree burns in individuals with diabetes mellitus are considered 

complex wounds, difficult natural repair and take a long time for the total tissue 

reestablishment. To minimize the time and improve the biological effects in the healing 

process, this study aimed to evaluate the effects of laser low power and low-intensity 

ultrasound in healing wounds  by third-degree burns in rats with and without diabetes. 

This study was approved by CEUA-PRPPG-UFG and used 150 adult female rats. These 

rats were divided into four groups of 25 animals each: control group not diabetic; group 

treated with laser non-diabetic ; group treated with ultrasound non-diabetic , diabetic 

control group;  diabetic group treated with laser and diabetic group treated with 

ultrasound. All animals received an occlusive dressing on all experimental days. The 

therapy was with laser GaAlAs diode-650 nm-12 mW, creep 3 J/cm
2
 until day 7 and 6 

J/cm
2
 for the following day, on alternate days it was the ultrasound therapy with 3 MHz 

pulse emission frequency of 100 Hz modulated to 20% at a dose of 0.5 W/cm
2
 for three 

minutes. The treatments with diabetes were experimentally induced with intraperitoneal 

estrepzotocina (40 mg/Kg). The wounds were assessed at 3, 7, 14, 21 and 30 days after 

the burn from scalding and sacrificed for the morphometric, macroscopic and 

microscopic analysis. The contraction of the wound and the amount of collagen was 

significantly increased in all experimental days the groups treated with either laser 

ultrasound as compared to control animals, with or without diabetes, and the 

microscope, it can be seen that angiogenesis and fibroblasts were significantly higher in 

the proliferative phase of the laser-treated group compared with the control animals with 

diabetes, mononuclear cell infiltration and, angiogenesis and fibroblasts were higher in 

groups treated with ultrasound as compared with the controls or the animals without 

diabetes. It follows that the US has greater efficacy in inflammatory and proliferative 

phase when compared to the LBP but in wound remodeling phase, LBP best modulates 

the inflammatory process and hence an efficient healing. 

 

Keywords: wound healing, burn, laser, ultrasound 
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1 INTRODUÇÃO / REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

O processo cicatricial normal é comum a todas as feridas, independentemente do 

fator causal, é sistêmico e dinâmico e está diretamente relacionado às condições gerais e 

metabólicas do organismo (CHAVES et al., 2014). A cicatrização de feridas consiste 

em perfeita e coordenada cascata de eventos celulares, moleculares e bioquímicos que 

interagem para que ocorra a reconstituição tecidual (MANDELBAUM; DISANTIS; 

MANDELBAUM, 2003; BALBINO; PEREIRA; CURI, 2005). Os mecanismos da 

cicatrização em sequência ordenada de eventos estão divididos em cinco elementos 

principais: inflamação, proliferação celular, formação do tecido de granulação, 

contração e remodelamento da ferida (BROUGHTON II; JANIS; ATTINGER, 2006). 

Recentemente esse processo foi reclassificado em três fases: fase inflamatória, fase de 

proliferação ou de granulação e fase de remodelação ou de maturação (JANIS; 

HARRISON, 2014). 

A fase inflamatória inicia imediatamente após a lesão, com a liberação de 

substâncias vasoconstritoras, principalmente Tromboxana-A2 e prostaglandinas, pelas 

membranas celulares. O endotélio lesado e as plaquetas estimulam a cascata da 

coagulação e as plaquetas têm papel fundamental na cicatrização. Visando a hemostasia, 

essa cascata é iniciada e grânulos são liberados das plaquetas, as quais contêm fator de 

crescimento de transformação beta (TGF-β), fator de crescimento derivado das 

plaquetas (PDGF), fator de crescimento derivado dos fibroblastos (FGF), fator de 

crescimento epidérmico (EGF), prostaglandinas e tromboxanas, que atraem 

principalmente neutrófilos à ferida (PEREIRA, 2011). O coágulo é formado por 

colágeno, plaquetas e trombina, que servem de reservatório proteico para síntese de 

citocinas e fatores de crescimento, aumentando seus efeitos; desta forma, a resposta 

inflamatória se inicia com vasodilatação e aumento da permeabilidade vascular, 

promovendo a quimiotaxia (migração de células para a ferida) (OLIVEIRA; DIAS, 

2012). 

Os neutrófilos são as primeiras células a chegarem ao local da ferida, com maior 

concentração 24 horas após a lesão; são atraídos por substâncias quimiotáticas liberadas 

por plaquetas e outras células. Os neutrófilos aderem à parede do endotélio mediante 

ligação com as selectinas e produzem radicais livres que auxiliam na destruição 
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bacteriana e são gradativamente substituídos por macrófagos (CAMPOS; BORGES-

BRANCO; GROTH, 2007). 

Os macrófagos migram para a ferida após 48-96 horas da lesão e têm papel 

fundamental no término do desbridamento iniciado pelos neutrófilos, sua maior 

contribuição é a secreção de citocinas e fatores de crescimento, além de estimularem na 

angiogênese, fibroplasia e síntese de matriz extracelular, fundamentais para a transição 

para a fase proliferativa (BROUGHTON II; JANIS; ATTINGER, 2006). 

Janis; Harrison (2014) classificaram a fase proliferativa em quatro etapas 

fundamentais: angiogênese, deposição de colágeno, formação de tecido de granulação e 

epitelização. Esta fase tem início ao redor do 4º dia após a lesão e se estende 

aproximadamente até o término da segunda semana. A epitelização ocorre 

precocemente. Se a membrana basal estiver intacta, as células epiteliais migram em 

direção superior, e as camadas normais da epiderme são restauradas em três dias. Se a 

membrana basal for lesada, as células epiteliais das bordas da ferida começam a 

proliferar na tentativa de restabelecer a barreira protetora. A angiogênese é estimulada 

pelo fator de necrose tumoral alfa (TNF-α), e é caracterizada pela migração de células 

endoteliais e formação de capilares, essencial para a cicatrização adequada. 

A parte final da fase proliferativa é a formação de tecido de granulação. Os 

fibroblastos e as células endoteliais são as principais células da fase proliferativa. Os 

fibroblastos dos tecidos vizinhos migram para a ferida, porém precisam ser ativados 

para sair de seu estado de quiescência. O fator de crescimento mais importante na 

proliferação e ativação dos fibroblastos é o PDGF (BROUGHTON II; JANIS; 

ATTINGER, 2006). Em seguida é liberado o TGF-β, que estimula os fibroblastos a 

produzirem colágeno tipo I e a transformarem-se em miofibroblastos, que promovem a 

contração da ferida (LAUREANO; RODRIGUES, 2011). 

Entre os fatores de crescimento envolvidos no processo cicatricial podem ser 

citados o PDGF, que induz a proliferação celular, a quimiotaxia e a síntese da matriz 

extra celular (MEC); o EGF, que estimula a epitelização; o fator de crescimento 

transformador alfa (TGF-α), responsável pela angiogênese e pela epitelização; o FGF, 

que estimula a proliferação celular e angiogênese e o TGF-β, responsável pelo aumento 

da síntese da MEC pelos fibroblastos (BALBINO; PEREIRA; CURI, 2005). 

A característica mais importante da fase de remodelamento é a deposição de 

colágeno de maneira organizada. O colágeno produzido inicialmente é mais fino do que 

o colágeno presente na pele normal, e tem orientação paralela à pele. Com o tempo, o 
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colágeno inicial (colágeno tipo III) é reabsorvido e um colágeno mais espesso é 

produzido e organizado ao longo das linhas de tensão. Estas mudanças se refletem em 

aumento da força tênsil da ferida (JANIS; HARRISON, 2014). 

Um dos fatores causais das lesões teciduais é a queimadura. Ela é um dos 

traumas mais devastadores que pode atingir o homem, e é considerada uma das causas 

frequentes de mortalidade e de graves incapacidades a longo prazo (PICCOLO; 

PICCOLO; PICCOLO, 2004). 

No Brasil, esse trauma contribui com 57% do total de mortalidade na faixa etária 

de 0 a 19 anos e corresponde a 38% dos principais agravos atendidos no sistema de 

saúde (BRASIL, 2014). Sabe-se que cerca de 1.000.000 de casos de queimaduras 

ocorrem ao ano, dos quais 100.000 de pacientes procurarão atendimento hospitalar e 

2.500 irão a óbito em decorrência de suas lesões (DA SILVA et al., 2014). O tempo 

necessário para a cura da queimadura é um dos principais determinantes para o 

desenvolvimento de complicações e estima-se uma taxa de mortalidade entre 0,86% a 

34,4%, sendo que a maior parte ocorre por comprometimento metabólico e/ou infecção 

da ferida ou sistêmica (BRASIL, 2014). 

As queimaduras são feridas traumáticas causadas, na maioria das vezes, por 

agentes térmicos, químicos, elétricos ou radioativos. Atuam nos tecidos de revestimento 

do corpo humano, determinando destruição parcial ou total da pele e seus anexos, 

podendo atingir camadas mais profundas como tecido celular subcutâneo, músculos, 

tendões e ossos (FERNANDES JR et al., 2008). 

De acordo com Lima Júnior et al. (2008), as queimaduras são diagnosticadas de 

acordo com a profundidade da seguinte forma: 

 Primeiro grau: caracterizadas por hiperemia, dor e edema moderado na pele, mas 

sem necrose; 

 Segundo grau: ocorre necrose da epiderme e bolhas dermoepidérmicas; 

 Terceiro grau: ocorre necrose da epiderme e da derme, podendo atingir tecidos 

mais profundos. 

As queimaduras de primeiro e segundo graus são denominadas queimaduras 

parciais da espessura da pele, e as queimaduras de terceiro grau, queimaduras totais ou 

completas da espessura da pele (OLIVEIRA et al., 2013). As queimaduras superficiais 

afetam apenas a epiderme, apresentando-se hiperemiadas, edematosas e dolorosas, 

resolvendo-se dentro cinco/sete dias. As queimaduras de espessura parcial podem ser 

superficiais ou profundas. As superficiais cicatrizam em 14 a 21 dias, acometem a 
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derme e sua camada superior (derme papilar) apresentando bolhas, umidade e dor 

acentuada, deixando mínimo tecido cicatricial. As queimaduras profundas de espessura 

parcial acometem quase toda a espessura da derme, apresentando coloração pálida e 

menos dor. O tempo necessário para cicatrização pode ser de 3 a 6 semanas ou mais, e 

tais queimaduras deixarão um tecido cicatricial que pode hipertrofiar-se e contrair-se. 

Nas queimaduras de espessura total, a lesão acomete toda espessura da pele e, em 

alguns casos, se estende ao tecido subcutâneo, músculo e osso. São de aspecto 

esbranquiçado e rígido e, por não haver elementos dérmicos para regeneração, só 

cicatrizam com enxerto (DE ANDRADE; DE LIMA; DE ALBUQUERQUE, 2010). 

A pele humana tolera, sem danos, temperaturas de até 44°C. Acima desse valor 

são produzidas diferentes lesões, que dependerão da temperatura e do tempo de 

exposição. A lesão térmica provoca no organismo uma resposta local, que se resume em 

necrose de coagulação tecidual e progressiva e trombose dos vasos adjacentes num 

período de 12 a 48 horas (PICCOLO et al., 2008). 

As queimaduras são responsáveis por muitos fatores fisiopatológicos que 

representam uma forma grave de trauma, resultando em complicações como: elevação 

da taxa de infecção, aumento no tempo de internação hospitalar, tempo prolongado de 

inatividade e também uma maior taxa de mortalidade, além de uma pertubação 

psicológica, observada em vítimas de lesões extensas (LIMA; LIMAVERDE; LIMA 

FILHO, 2006). 

Os protocolos para tratamento de feridas provocadas por queimaduras são 

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

especializados. Aspectos que indicam a gravidade da ferida como, por exemplo, a 

localização, profundidade, extensão, presença ou não de infecção, agente causador, 

estado nutricional dos pacientes, presença de doenças crônicas e faixa etária, afetarão o 

processo de cicatrização e influenciarão na escolha do tratamento da ferida (GIBRAN; 

BOYCE; GREENHALGH, 2007; OLIVEIRA et al., 2013). 

As lesões por queimaduras representam grande gasto econômico com o cuidado 

da saúde do paciente. Por isso, o desenvolvimento de terapias efetivas e de baixo custo 

para o tratamento dessas feridas representa benefícios para a qualidade de vida do 

paciente (SHOLAR et al., 2007).   

As falhas mais importantes do reparo ocorrem em estágios iniciais, levando à 

diminuição dos elementos celulares e alterações na síntese de colágeno. Diversos fatores 
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locais e sistêmicos interferem e retardam a cicatrização, entre eles estão, a diabetes 

mellitus (DM). 

A DM é uma doença comum e crônica, caracterizada por níveis elevados de 

glicose no sangue (> 200 mg/dl). Surge quando as células dos tecidos periféricos, 

principalmente as células do músculo estriado esquelético, não conseguem processar 

corretamente a insulina, hormônio secretado pelo pâncreas (NATHAN, 2013). Ela é 

uma doença prevalente, classificada como uma epidemia pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS). A estimativa da prevalência mundial está em torno de 4,0% e, no Brasil, 

em 7,6% na última avaliação. Sua incidência vem aumentando de modo alarmante nos 

países em desenvolvimento, tanto em adultos quanto em adolescentes, e estima-se um 

aumento de 60% da prevalência na população adulta acima de 30 anos em 2025, sendo 

de maior magnitude na faixa dos 45 aos 64 anos (WILD et al., 2004). 

O principal prejuízo orgânico que a DM pode provocar é a incapacidade de um 

tratamento adequado, pois, o insucesso no controle glicêmico compromete 

significativamente a microvascularização e, consequentemente, os tecidos irrigados por 

esse sistema (NATHAN, 2013). 

Segundo a American Diabetes Association (2011), a DM pode ser classificada 

em quatro categorias: DM tipo 1 (DM 1), DM tipo 2 (DM 2), outros tipos e diabete 

gestacional. A DM 1 é responsável por cerca de 5% a 10% de todos os casos de DM, 

sendo subdividido em tipo 1A, tipo 1B e Diabetes Autoimune Latente do Adulto (Latent 

Autoimmune Diabetes of the Adult – LADA). De modo geral, o DM tipo 1 inicia antes 

dos 30 anos de idade, mas pode acometer indivíduos em qualquer faixa etária. Existe 

uma destruição das células β pancreáticas e seu tratamento exige o uso de insulina para 

impedir a cetoacidose diabética (GROSS et al., 2002). No DM tipo 1A, a destruição das 

células β é de etiologia autoimune (90% dos casos) e no 1B não tem causa conhecida 

(idiopático). O DM tipo LADA é um DM do tipo 1 onde também existe uma destruição 

autoimune das células β, mas ela é muito mais lenta e acontece em indivíduos mais 

velhos (acima de 30 anos). O fenótipo é peculiar, pois os pacientes não são obesos, têm 

diagnóstico de DM numa idade compatível com diagnóstico de DM tipo 2, têm sua 

doença inicialmente controlada com agentes orais, mas apresentam sinais de progressiva 

perda de função da célula β e eventualmente necessitam de insulina, por definição, após 

pelo menos seis meses após o diagnóstico do DM (NATHAN, 2013). O DM tipo 1B foi 

descrito inicialmente em africanos e asiáticos. No entanto, essa forma vem sendo mais 

detalhadamente avaliada e descrita em outras populações, surgindo uma nomenclatura 



20 
 

 

nova de "DM com tendência à cetose", em inglês, o "ketosis-prone DM" 

(BALASUBRAMANYAM et al., 2008). Seria um tipo de DM intermediário aos tipos 1 

e 2. Esses casos seriam distintos do LADA por apresentarem-se já inicialmente na 

forma de cetoacidose, enquanto o LADA, por definição, necessita de insulina após seis 

meses do diagnóstico. Uma observação adicional descreve a presença de anticorpos em 

crianças e adolescentes inicialmente não dependentes de insulina, com perfil de DM 

tipo 2. Nesses casos, seguindo a terminologia do LADA para adultos, seria classificado 

como "LADY" (Diabetes Autoimune Latente no Jovem – Latent Autoimmune Diabetes 

in Youth) (GROSS et al., 2002). 

As principais complicações do DM representam, em grande parte, a disfunção 

microvascular. A microangiopatia do DM 1 e DM 2 se estabelece com o início da 

doença e tende a progredir com o seu mau controle. Entretanto, a DM 2 apresenta uma 

relação direta entre ela e a ocorrência de doenças cardiovasculares, neuropatias, 

retinopatias, nefropatias e deficiências vasculares periféricas (AGUIAR; VILLELA; 

BOUSKELA, 2007; PINTO; GOMES; COSTA, 2013). 

A DM assume particularidades metabólicas e biológicas que favorecem o 

desenvolvimento da doença arterial distal diabética. Esta alteração associa-se a lesões 

tanto no sítio micro quanto no sítio macrovascular. Na microangiopatia são 

evidenciadas lesões não oclusivas (resultante de disfunção endotelial provocada por 

hiperglicemia e hiperinsulinemia), alterações ateroscleróticas agressivas com bloqueios 

arteriolares, redução da circulação colateral e inflamação local com trombose séptica 

aguda (FERREIRA et al., 2011). 

Essas alterações de forma isolada ou associadas provocam significativamente 

um atraso da cicatrização tecidual devido a hipoxemia e a redução de células 

fagocitárias no leito da ferida. A neuropatia contribui com a redução de mediadores 

inflamatórios e que são liberados pelos estímulos das terminações nervosas. Também há 

um aumento da glicosilação de proteínas que favorecem a ampliação da lesão 

inflamatória (PINTO; GOMES; COSTA, 2013). Células endoteliais, fibroblastos e 

macrófagos possuem receptores específicos para glicoproteínas hiperglicadas e, quando 

ativados, induzem citocinas pró-inflamatórias e proteases, que diminuem a expressão de 

moléculas anti-inflamatórias e anti-proteases naturais (PEREIRA, 2011). 

Em decorrência desse conjunto de situações que dificultam o processo de reparo 

tecidual, a comunidade científica vem dedicando sua atenção para outras modalidades 
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terapêuticas, em busca de métodos que possam solucionar ou minimizar as falhas no 

processo cicatricial. 

O tratamento da ferida por queimaduras sempre foi um desafio, tanto pela sua 

gravidade, como pela multiplicidade de complicações que normalmente ocorrem 

(FERREIRA et al., 2006). A cura da queimadura implica não somente em cirurgias de 

enxertia precoce de pele, mas também em controlar e orientar a regeneração cicatricial 

através de metodologias diversificadas, como por exemplo, polímeros, extratos 

fitoterápicos, compostos minerais, recursos físicos como a laserterapia de baixa potência 

(LBP), o ultrassom terapêutico (US), o diodo emissor de luz (LED) e as câmaras 

hiperbáricas (CAMPOS; BORGES-BRANCO; GROTH, 2007). 

Entre os vários recursos utilizados, o LBP vem ganhando destaque nas últimas 

décadas. O LBP é uma forma de fototerapia que envolve a aplicação de luz 

monocromática e coerente de baixa energia em vários tipos de lesões, obtendo sucesso 

quando usada para induzir a cicatrização de feridas difíceis (HAWKINS; HOURELD; 

ABRAHAMSE, 2005; CHUNG et al., 2013). Seu êxito deve-se a amplos efeitos sobre 

os diferentes tecidos, entre os quais se destacam os efeitos trófico-regenerativos, anti-

inflamatórios e analgésicos, os quais têm sido demonstrados em estudos tanto in vitro 

como in vivo (DE ANDRADE; DE LIMA; DE ALBUQUERQUE, 2010). 

O termo laser é um acrônimo para Light Amplification by Stimulated Emission of 

Radiation, que significa Amplificação da Luz por Emissão Estimulada da Radiação. Os 

primeiros lasers foram introduzidos na medicina, particularmente na cirurgia, 

utilizando-se de suas propriedades fototérmicas e fotoablativas por serem de alta 

potência. Posteriormente foi possível observar efeitos não térmicos benéficos quando 

aplicado em baixa intensidade, e os LBP existentes e utilizados são os de Hélio-Neônio 

(HeNe), Arseneto de Gálio (AsGa), Alumínio-Gálio-Índio-Fósforo (AlGaInP) e 

Arseneto-Gálio-Alumínio (AsGaAl) (AGNE a, 2011). 

Nayak; Dinda (2015) classificam os geradores de LBP da seguinte forma: 

 O laser de HeNe é uma mistura de 90% de gás Hélio e 10% de gás de Neônio; 

seu comprimento de onda é da ordem de 632,8 nm; irradia na faixa de luz visível 

alaranjada-vermelha; a divergência do feixe é mínima podendo ser dirigido a 

certa distância da área tratada; sua potência de emissão contínua pode chegar 

acima de 30 mW com absorção muito rápida e penetração superficial (10 a 15 

mm); e, o seu cromóforo, em especial, é a hemácia. 
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 O laser de AlGaInP é um dos principais diodos relacionados aos tratamentos 

dirigidos aos tecidos cutâneos na busca da cicatrização; seu comprimento de 

onda pode variar entre 660 e 670 nm; irradia no espectro visível da cor 

vermelha; sua dispersão aumenta com a distância do aplicador em relação à área 

a ser tratada (a distância da ponteira aplicadora em relação a área a ser 

estimulada não deve ser superior a 4 mm), com isso, contraindica a aplicação no 

tipo varredura; e, o modo de emissão pode ser tanto contínuo como pulsado. 

 Os lasers de GaAlAs e AsGa emitem um comprimento de onda de 650 a 830 nm 

e 904 nm, respectivamente; o espectro de luz do diodo GaAlAs com 

comprimento entre 650-780 nm irradia na cor vermelha e no comprimento de 

780-830 nm no espectro infravermelho, isto é, não visível; o diodo AsGa só 

irradia no espectro infravermelho. Por serem focalizados com lentes devem ser 

aplicados em contato direto com a pele (modo pontual). São levemente 

absorvidos pela hemoglobina e pela água, permitindo penetrações mais 

profundas. Seus efeitos fotossensibilizantes são mais percebidos sobre o 

colágeno e células ósseas. Sua potência de pico é variável, em média de 10 a 50 

mW. 

Nos lasers de alta potência os efeitos são fototérmicos e nos LBP ocorre a 

conversão fotoquímica da energia absorvida por fotorreceptores específicos. Os 

cromóforos ou fotorreceptores são moléculas que apresentam configuração atômica 

capaz de ser excitada pela incidência de fótons específicos. Os principais exemplos de 

fotorreceptores são: melanina, porfirina, hemoglobina e citocromo c oxidase (CHUNG 

et al., 2013; CHAVES et al., 2014). 

De Andrade; De Lima; De Albuquerque (2010) relataram que as respostas das 

células à radiação visível e infravermelha ocorrem devido às mudanças físicas e 

químicas destes fotorreceptores que, ao absorverem a luz, assumem estado eletrônico 

excitado que desengatilha quatro ações primárias: (a) mudanças do estado redox e 

aceleração da transferência de elétrons; (b) alterações estruturais e da atividade 

bioquímica pelo aquecimento transitório dos cromóforos; (c) aumento da produção de 

superóxido; e (d) geração de oxigênio molecular. 

Gupta et al. (2013) descreveram que ainda existe uma outra via de ação, por 

meio de fotorreceptores secundários que, difere do citocromo c oxidase (fotorreceptor 

primário). Esses fotorreceptores secundários absorvem a energia por intermédio do 

campo eletromagnético, havendo uma espécie de ressonância desses campos com as 
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biomoléculas, alterando cargas específicas de membranas e proteínas. Sua hipótese é 

que o colágeno seria um destes fotorreceptores secundários devido as suas propriedades 

de piezoeletricidade e piroeletricidade que consistem na geração de cargas elétricas 

quando submetido à pressão e calor, ou vice-versa. 

Os efeitos bioquímicos do LBP explicam as ações anti-inflamatórias e 

analgésicas, que desencadeiam a liberação de substâncias pré-formadas como histamina, 

serotonina e bradicinina que podem interferir na produção de substâncias como 

prostaglandinas e endorfinas (BAYAT et al., 2009; AGNE a, 2011). 

Além do LBP, outra modalidade muito utilizada na tentativa de acelerar os 

reparos teciduais é o US. 

O US é uma modalidade de energia sonora longitudinal, de penetração profunda, 

que, ao ser transmitida aos tecidos biológicos, é capaz de produzir alterações celulares 

por efeitos mecânicos. A transmissão ocorre pelas vibrações das moléculas do meio, 

através do qual a onda se propaga. Este meio irradiado oscila ritmicamente com a 

frequência do gerador ultrassônico por efeito piezoelétrico, ao comprimir e expandir a 

matéria (OLSSON et al., 2008). Para que haja propagação dessas ondas ultrassônicas é 

necessário que o meio tenha propriedades elásticas. O movimento de um corpo vibrando 

é transmitido às moléculas adjacentes, as quais, antes de retornarem à posição de 

equilíbrio, transmitem esse movimento para as moléculas que estão ao redor (LOW et 

al., 2006). 

A energia sonora terapêutica é gerada por um transdutor que transforma a 

energia inicial elétrica em energia mecânica. Antes que o US possa ser aplicado, o 

aparelho deve ser ajustado e a saída de energia estabelecida. O contato entre o 

transdutor e a pele deve ser adequado para que não haja perda de ondas, já que o ar é um 

péssimo condutor. Vários métodos estão disponíveis para a aplicação do US, entre eles 

o direto ou deslizamento, o subaquático, o balão, o refletor, o funil, o paravertebral 

reflexo e o redutor de cabeçote. Para a escolha do método direto é necessária a 

utilização de um meio acoplador, podendo ser vaselina, óleo ou gel (LOW et al., 2006; 

OLSSON et al., 2008). 

A aplicação, em lesões por queimaduras, nunca pode ser de forma estacionária, 

pois ela pode levar a uma elevação muito rápida da temperatura, aumentando a área da 

ferida. O aumento da intensidade não pode compensar a diminuição do tempo de 

tratamento, porque o efeito produzido pelas duas variedades é diferente. Aumentar a 
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intensidade pode elevar excessivamente à temperatura do tecido, e consequentemente 

ter efeitos indesejáveis, como desvitalização da região irradiada (AGNE b, 2011). 

À medida que o US atravessa o tecido, parte da energia é refletida pelas 

estruturas que se encontram em sua trajetória, o que caracteriza espalhamento, e parte 

da energia é absorvida pelo próprio meio, levando a um aquecimento local ou absorção. 

A atenuação ou perda da energia pelo feixe sonoro deve-se a esses dois mecanismos, em 

que a absorção representa 60% a 80% da perda da energia (DUARTE; TALISH, 2010). 

Nos tecidos biológicos, a atenuação deve-se principalmente aos mecanismos de 

absorção pelos quais a energia mecânica das ondas ultrassônicas é convertida em calor e 

reflexão da energia ultrassonográfica nas interfaces teciduais (LOW et al., 2006). 

As ondas ultrassônicas podem ser aplicadas por dois métodos, o contínuo e o 

pulsado, sendo que a diferença entre os modos está na interrupção da propagação das 

ondas. No contínuo, a voltagem através do transdutor do US deve ser aplicada 

continuamente, e seus ciclos de frequência são acima de 100%, durante todo o período 

de tratamento. No pulsado, a voltagem é aplicada em rajadas, com ciclos de frequência 

menores que 100%. Nessa modalidade de aplicação, o efeito térmico é menor e o efeito 

mecânico é superior, possibilitando a abertura de campos de tratamentos onde não é 

desejável o efeito predominantemente térmico, como exemplo, o tratamento para o 

reparo de feridas por queimaduras (OLSSON et al., 2008; AGNE b, 2011). 

A intensidade da radiação ultrassônica é fator essencial para o sucesso de 

qualquer terapia, bem como o seu tempo de aplicação (LOW et al., 2006). A quantidade 

de energia total depositada sobre um determinado tecido biológico foi convencionada 

por Ter Haar (1978) como sendo o produto da intensidade com o tempo de aplicação. 

Assim, ela pode variar entre 0,01 a 3 W/cm
2
, a uma frequência de 1 a 3 MHz, com 

ciclos de ondas que variam de 20% a 100%. 

Em estudo realizado por Guirro; Guirro (1995) convencionou-se que para a 

promoção de um efeito significativo em reparos de pele, os valores de intensidade 

devem ficar entre 0,01 a 0,5 W/cm
2
, pois, dentro desses limites de intensidade, as 

contrações das feridas foram maiores e em menor tempo. Low et al. (2006) e Agne b 

(2011) relatam evidências de que níveis de intensidade do US superiores a 0,5 W/cm
2
 

exerçam um efeito adverso nos tecidos em processo de reparação. 

Em relação aos efeitos térmicos, mecânicos e biológicos do US, as vibrações 

longitudinais provocadas pelo transdutor geram um gradiente de pressão nas estruturas 

moleculares e físicas das células de forma individual. Como resultado desta variação de 
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pressão negativa, elementos da célula são obrigados a se moverem através de um efeito 

de micromassagem. Este efeito aumenta o metabolismo celular, o fluxo sanguíneo, o 

suprimento de oxigênio e, até mesmo, a temperatura local, ou seja, age como um 

catalisador físico, acelerando os estímulos celulares (DUARTE; TALISH, 2010). 

Na terapia por US, o calor é considerado uma forma de energia que se inter-

relaciona com outras formas, como a elétrica e a mecânica. Quando um corpo é 

aquecido, a elevação na temperatura leva ao aumento da movimentação das moléculas 

presentes no corpo considerado. Quando uma forma de energia é convertida em outra, o 

processo não é completamente eficiente e somente parte da energia é convertida em 

calor dentro do tecido. A quantidade de absorção depende da natureza tissular, do grau 

de vascularização e da frequência gerada. Tecidos com elevados conteúdos proteicos 

absorvem mais rapidamente do que aqueles com conteúdo elevado de gordura, e, quanto 

maior a frequência, maior a absorção (LOW et al., 2006; AGNE b, 2011). 

Os efeitos alcançados por essa terapia são divididos em térmicos e não-térmicos 

(ou atérmicos). Os térmicos são: aumento da extensibilidade tecidual (extensibilidade 

do colágeno), aumento do fluxo sanguíneo, modulação da dor, modulação da resposta 

inflamatória tanto aguda como crônica, redução da rigidez articular e redução de 

espasmos musculares. Os atérmicos são: cavitação e microderrames acústicos. Em 

combinação, a cavitação e os microderrames acústicos podem resultar em estimulação 

da atividade fibroblástica, aumento do fluxo sanguíneo, regeneração tecidual e 

cicatrização tecidual (OLSSON et al., 2008). 

É importante lembrar que vários outros trabalhos demonstraram a influência do 

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

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

irradiação, além das discrepâncias nos achados biológicos. 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

 

As feridas por queimaduras de terceiro grau são, individualmente, consideradas 

feridas complexas, pois apresentam certo grau de dificuldade no reparo normal. Essas 

lesões associadas a comprometimentos metabólicos, como a DM, tornam-se ainda mais 

complexas do ponto de vista terapêutico.  

Para encarar essa complexidade no processo de reparação tecidual, inúmeras 

medidas terapêuticas vêm sendo elaboradas e desenvolvidas para minimizar o 

desconforto, a incapacidade funcional e o impacto socioeconômico que o tratamento e a 

lesão possam provocar. 

As terapias com o LBP e o US são duas metodologias de baixo custo e de 

excelentes efeitos descritos na literatura. A primeira é mais explorada pelos 

pesquisadores nas regenerações de pele e que envolvem lesões. A segunda é mais 

dedicada cientificamente nos estudos de regeneração de ossos, tendões e musculatura 

estriada esquelética. Nos dois casos, são expressos os principais efeitos biológicos em 

todas as fases da cicatrização, porém, não há um consenso na literatura entre a principal 

mistura gasosa, modo de emissão (contínuo ou pulsado), comprimento de onda, 

dosagem energética, potência de emissão e tempo de aplicação. No caso do US, os 

estudos com feridas por queimaduras são escassos e pouco compreendidos, a sua 

aplicabilidade é fundamentada na experiência prática e pode resultar em escolhas de 

parâmetros errôneos. 

Na busca em desenvolver uma metodologia terapêutica que auxilie na 

recuperação precoce dessas feridas complexas, na padronização de parâmetros, na 

desmistificação de recursos e na identificação dos mecanismos de ação dos métodos 

aplicados, foi constituída uma parceria entre o Laboratório de Patologia Experimental 

do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da Universidade Federal de Goiás 

(IPTSP/UFG) e o Pronto Socorro de Queimaduras de Goiânia para desenvolverem 

meios terapêuticos laboratoriais que auxiliassem nos estudos das análises 

morfométricas, macroscópicas e microscópicas das feridas e, para isso, os modelos 

animais foram os principais recursos utilizados nas pesquisas experimentais com a 

possibilidade de avaliar as principais respostas físicas e biológicas na elaboração desses 

padrões terapêuticos. 
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Pretende-se com esta tese produzir novas evidências e conhecimentos sobre a 

utilização de um protocolo de tratamento tanto do LBP quanto do US no tratamento de 

feridas por queimaduras de terceiro grau em ratos com e sem diabetes. 
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3 OBJETIVOS 

 

 

Objetivo geral: 

 Avaliar o efeito do tratamento com laser de baixa potência e ultrassom 

terapêutico na cicatrização de feridas em ratos com e sem diabetes. 

 

Objetivos específicos: 

 Avaliar os aspectos morfométrico, macroscópico e microscópico nos processos 

de cicatrização em feridas por queimaduras tratadas com laser de baixa potência; 

 Avaliar os aspectos morfométrico, macroscópico e microscópico nos processos 

de cicatrização em feridas por queimaduras tratadas com ultrassom; 

 Avaliar a quantificação do colágeno nos processos de cicatrização em feridas 

por queimaduras tratadas com laser de baixa potência e ultrassom. 
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4 MÉTODOS 

 

 

Amostra e aspectos éticos 

Realizou-se um estudo experimental e prospectivo utilizando-se 153 ratos 

Wistar, mediante aprovação sob o protocolo nº 007/12 pela Comissão de Ética no Uso 

de Animais/CEUA-PRPPG-UFG (Anexo I).  

Foram colocados três animais por gaiola, recebendo água ad inlibidum e ração 

comercial autoclavada para a espécie à vontade e as trocas das camas foram realizadas 

duas vezes por semana. Os animais foram manipulados de forma cuidadosa e sempre 

pela manhã pelo mesmo pesquisador e acompanhado por um médico veterinário. 

Realizou-se adaptação dos animais ao ambiente proposto, priorizando o bem estar. 

 

Grupos experimentais 

Foram utilizados 153 ratos fêmeas, com idade entre 60 a 75 dias de vida e com 

peso de 200 a 250 g. Os animais foram divididos em seis grupos com 25 ratos cada um, 

sendo assim descritos: grupo controle (GC), grupo diabético (GD), grupo não diabético 

tratado com LBP (GNDT-L), grupo não diabético tratado com US (GNDT-US), grupo 

diabético tratado com LBP (GDT-L) e grupo diabético tratado com US (GDT-US). 

Cinco animais de cada grupo foram eutanasiados nos 3º, 7º, 14º, 21º e 30º dias 

experimentais para as análises dos parâmetros morfométrico, macroscópico e 

microscópico da ferida por queimadura. 

A eutanásia desses animais foi realizada por meio de injeção peritoneal do dobro 

da solução anestésica utilizada no protocolo de lesão. 

Todas as análises foram realizadas por um pesquisador que não conhecia a 

distribuição dos grupos (estudo cego). 

 

Protocolo para a indução diabética 

Para induzir o diabetes foi injetado, via intraperitoneal, estreptozotocina, 

dissolvida em tampão citrato a 0,1 M, pH = 4,5 em 40 mg/kg de peso (ALMEIDA; 

FERREIRA; BOSCOLO, 2002). A confirmação do diabetes foi realizada por meio da 

dosagem da glicemia com o aparelho Biocheck (ACCU CHECK Active) e, todos os 

animais que apresentaram níveis de glicose acima de 200 mg/dl foram considerados 
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diabéticos. O peso e a glicemia foram dosados antes, 24 e 72 horas após a indução do 

diabetes e no dia programado para eutanásia. 

Após a confirmação do DM foi realizada uma análise microscópica da arteríola 

central da polpa branca para observar possíveis alterações vasculares provocadas por 

essa doença. O baço dos animais (n=3) foi removido no 2º, 15º e 30º dia após a indução 

diabética e os tecidos foram processados para inclusão em parafina e confeccionadas 

duas lâminas de cada tecido, em cortes de 4 micrômetros de espessura. A lâmina 1 foi 

corada pela técnica hematoxilina e eosina (HE) e a lâmina 2 corada por picro-sírius. As 

alterações da espessura arteriolar foram verificadas por microscopia e medidas no 

programa Image J.  

 

Protocolo para lesão 

No dia 0 os animais foram previamente anestesiados, utilizando-se solução 

0,01ml/g de Ketamina 10% e Xilazina 2%, por via intraperitonial. Em seguida, realizou-

se tricotomia da região dorsal do animal, para posterior realização da lesão térmica de 3º 

grau, com área de 4 cm
2
 (2x2 cm) por meio de imersão desta região em água a 95°C 

durante 14 segundos (MORAES et al., 2012).  

Durante o tratamento os animais receberam curativos diários oclusivos e 

esterilizados. Inicialmente promoveu-se a limpeza da ferida com soro fisiológico e em 

seguida aplicou-se uma associação tópica de pomada Sulfadiazina de Prata. Para 

oclusão foi utilizado gaze estéril a qual foi fixada com o auxílio de uma manta 

confeccionada com tecido morin. Os animais submetidos à lesão foram acompanhados 

(dor e/ou sofrimento) por um médico veterinário e receberam medicamento analgésico: 

Ibuprofeno 100 mg (30 mL/Kg) diluído na água, nos sete primeiros dias após a indução 

da lesão. Após esse período inicial a medicação foi suspensa, entretanto, quando os 

animais apresentassem sintomatologia que indicasse dor e/ou sofrimento foram 

eutanasiados. Para observar a frequência da dor foi utilizada a avaliação do 

comportamento desses animais na gaiola e no momento da manipulação (RIVERA, 

2002) como por exemplo: higiene do animal, agressividade, postura e respostas ao 

manejo. 

Ao 2º dia de lesão foi realizado o desbridamento cirúrgico, denominado 

divulsão. Esta técnica cirúrgica consiste na criação de uma via de acesso tecidual, sendo 

realizada por meio da separação de tecidos com a utilização de pinça, tesoura, 

tentacânula, afastadores, dentre outros (TOLOSA; PEREIRA, 2007). 
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Aplicação do laser 

O equipamento de laser utilizado neste estudo foi desenvolvido pela Carci 

Indústria e Comércio de Aparelhos Cirúrgicos e Ortopédicos Ltda (Americanópolis - 

São Paulo – SP – Brasil). Seu modelo é o LASERMED 4098 com caneta automática de 

emissão de laser vermelho contínuo GaAlAs MOCVD 650 nm (Energia = 0,3 J; Área 

do spot = 0,1 cm
2
; Potência de emissão = 12 mW). Para realização do tratamento com 

laser, as áreas queimadas foram dividas em quatro campos iguais, sendo que cada um 

dos campos esteve em contato com a fonte de luz emitida pelo laser, com fluência de 3 

J/cm² até os sete dias e 6 J/cm² nos dias restantes. O tempo de irradiação foi calculado 

pela razão entre a Energia e a Potência de emissão. A aplicação foi no modo pontual e 

perpendicularmente ao leito da ferida de cada campo, iniciada imediatamente após a 

lesão por queimadura e, depois, administrada em dias alternados. Para a aplicação da 

radiação laser no local da lesão experimental, os animais foram previamente 

imobilizados, acomodados em decúbito ventral na mesa de manipulação dos animais e 

posicionados com os membros em extensão. 

 

Aplicação do US 

O equipamento de US utilizado para a realização do experimento foi 

desenvolvido na Carci Indústria e Comércio de Aparelhos Cirúrgicos e Ortopédicos 

Ltda (Americanópolis - São Paulo – SP – Brasil). Este aparelho possui as seguintes 

características: modelo SONOMED V 4150, frequência de operação de 1 & 3,3 MHz 

(5%), com modo de operação contínuo e pulsado, intensidade em W/cm
2
 e 

temporizador. Oferece duas canetas aplicadoras modelo 4100: 1 & 3,3 MHz, feixe 

colimado, área do transdutor de 10 cm
2
, Área de Irradiação Efetiva (ERA) de 3,5 cm

2
 

(20%) e potência acústica máxima de 10 W. 

Para a aplicação do US, os animais foram introduzidos em um dispositivo tipo 

armadilha, confeccionado em PVC, constante de um tubo sem saída de 4,5 cm de 

diâmetro e dotado de perfurações para aeração e de uma janela lateral, onde a lesão 

ficou exposta. Desse modo, o animal permaneceu imobilizado, sem necessidade de 

submetê-lo à força. O tratamento teve início imediatamente após a produção da lesão e, 

a partir daí, todos os dias, com aplicação direta do cabeçote de irradiação ultrassônica 

sobre a lesão, recoberta com hidrogel de acoplamento para o cabeçote do US. A 

radiação foi realizada no modo giratório do cabeçote, com frequência de operação de 3 
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MHz, emissão pulsada na frequência de 100 Hz, modulado a 20%, com a dose de 0,5 

W/cm
2
. O cabeçote permaneceu sobre a área da lesão por três minutos (FERREIRA et 

al., 2008). 

 

Avaliação macroscópica 

Nos dias experimentais estabelecidos, analisou-se macroscopicamente as fases 

do processo inflamatório, isto é, intensidade de inflamação, proliferação e maturação. 

Foram analisados os seguintes parâmetros (quanto a presença, ausência e intensidade): 

necrose, hemorragia, hiperemia, fibrose, reepitelização e tecido de granulação. 

 

Avaliação morfométrica 

Para análise da contração da ferida, fotografaram-se as lesões utilizando-se uma 

câmera digital acoplada em tripé, mantida a uma distância constante de 20 cm da lesão, 

e em seguida, as imagens foram analisadas pelo software Image J (NIH) versão 1.3.1.  

A área da ferida foi contornada utilizando-se este software por um pesquisador 

que desconhecia qual o tratamento utilizado. Logo após, o grau de contração da ferida 

foi calculado pela seguinte equação matemática: GC = (área D° - área D’)x100/área D°, 

sendo D° o dia da lesão e D’ o dia correspondente ao dia experimental (dia da biópsia) 

(3, 7, 14, 21 ou 30). 

 

Avaliações microscópicas 

O tecido lesionado foi retirado por meio de biópsia, processado para inclusão em 

parafina, cortados a 4 micrômetros de espessura e corados pela técnica de hematoxilina 

e eosina (HE). As amostras das lesões cutâneas foram colhidas de maneira a incluir 

parte da pele adjacente às bordas da ferida e de todo o tecido cicatricial em sua 

profundidade. 

Foram analisados os processos patológicos gerais na derme e borda da lesão. A 

análise destas lesões foi qualitativa, sendo considerado como: ausente (A) (atribuído o 

escore = 0); discreto (D) 1 a 25% do fragmento (atribuído o escore = 1); moderado (M) 

de 26 a 50% do fragmento (atribuído o escore = 2); e acentuado (Ac) acima de 51% do 

fragmento (atribuído o escore = 3). 

As análises dos processos patológicos das lesões por queimaduras induzidas em 

ratos realizadas na derme foram fibrina, hemorragia, edema, infiltrado polimorfonuclear 

(PMN), infiltrado mononuclear (MN), hiperemia, neovascularização, necrose do 
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colágeno, necrose dos anexos, fibroblastos e colágeno, e na borda foram reepitelização, 

colágeno, infiltrado MN, infiltrado PMN, fibroblastos e neovascularização. 

 

Análise do colágeno 

Para a análise morfométrica do tecido conjuntivo os fragmentos de pele foram 

fixados e emblocados em parafina, corado pelo picro-sírius com contra coloração pela 

hematoxilina nos 14º, 21º e 30º dias experimentais. As lâminas foram analisadas em 

microscópio de luz polarizada em uma objetiva de 10x e a morfometria foi feita 

utilizando o software Image J. Foram quantificados 20 campos que correspondem, 

aproximadamente, a toda a área do corte. 

 

Análise estatística 

Todas as variáveis foram testadas quanto à distribuição normal e variância 

homogênea. Quando a distribuição foi considerada normal e com variância homogênea 

foi utilizado teste t Student. Em casos de distribuição não normal foi utilizado o teste 

Mann-Whitney. As diferenças observadas foram consideradas significantes quando 

p<0,05. A análise estatística foi realizada por meio do programa SigmaStat. 
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Artigo 1 

 

Atividade angiogênica e fibrogênica do laser de baixa potência na cicatrização de 

ferida por queimadura de terceiro grau em ratos diabéticos 

 

AUTORES 

Marcelo Silva Fantinati; Diego Eterno de Oliveira Mendonça, Adriana Márcia 

Monteiro Fantinati, Deyse Alves Barbosa, Lorrane Costa Araújo, Vânia Beatriz Lopes 

Moura, Marina Clare Vinaud, Patrícia Resende Alo Nagib Loyola, Ruy de Souza Lino 

Júnior 

 

RESUMO 

 

Lesões por queimaduras de terceiro grau em indivíduos com diabetes mellitus são 

consideradas feridas complexas, de difícil reparo natural e que demoram muito tempo 

para o reestabelecimento tecidual total. Buscando melhorar os efeitos biológicos no 

processo de cicatrização, o presente estudo teve como objetivo avaliar os efeitos do 

laser de baixa potência (LBP) na cicatrização de feridas por queimaduras de terceiro 

grau em ratos Wistar com e sem diabetes. Ratos foram divididos em quatro grupos com 

25 animais cada: grupo controle; grupo não diabético tratado; grupo diabético; grupo 

diabético tratado. Todos os animais receberam curativos oclusivos nos dias 

experimentais. O laser de diodo de GaAlAs com 650nm e 12mW, fluência de 3 J/cm
2
 

até o 7º dia e de 6 J/cm
2
 a partir do 7º até o dia da eutanásia, foi utilizado como 

tratamento em dias alternados. A diabetes foi induzida experimentalmente com 

estrepzotocina intraperitoneal (40mg/Kg). As feridas foram avaliadas no 3º, 7º, 14º, 21º 

e 30º dias após a queimadura por 14 segundo em escaldadura e eutanasiados para as 

análises morfométricas, macroscópicas e microscópicas. A contração da ferida e a 

quantificação do colágeno foi significativamente maior em todos os dias experimentais 

dos grupos tratados quando comparados com os controles nos animais com e sem 

diabetes e, na microscopia, pode-se observar que a angiogênese e os fibroblastos foram 

significativamente maiores na fase proliferativa dos grupos tratados quando comparados 

com o controles dos animais com diabetes. Conclui-se que o LBP favoreceu o reparo 

tecidual nas doses de 3 J/cm
2
 para a fase inflamatória e de 6 J/cm

2
 para as fases 

proliferativas e de remodelamento acelerando a contração da ferida e melhorando 

componentes biológicos fundamentais para a cicatrização. 

 

ABSTRACT 

 

Third degree burning wounds in diabetic individuals are considered complex injuries of 

intricate healing process which take long periods for total repair. Aiming to improve the 

biological effects of the healing process this study evaluated the effects of low intensity 

laser therapy in the healing of third degree burning wounds in diabetic and non-diabetic 

Wistar rats. The rats suffered the induction of third-degree burning injury and were 

divided into four groups as follows: control group; non-diabetic treated group; diabetic 

group; diabetic treated group. All animals received occlusive bandages during the 

experimental days. The animals received the following treatment in alternate days: 

diode GaAlAs laser (650nm/ 12mW), fluency of 3 J/cm
2
 until the 7

th
 experimental day 

followed by 6 J/cm
2
 from the 7

th
 day until the euthanasia day. The diabetes was 

experimentally induced with streptozotocine 14 days before the burning injury 

induction. The burning wounds were morphometrically, macroscopically and 
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microscopically evaluated at 3, 7, 14, 21 and 30 days after the induction. The wound 

contraction and the collagen quantification were significantly higher in all experimental 

days in treated groups when compared to the diabetic and non-diabetic control groups. 

Microscopically, there was a significant increase in angiogenesis and in fibrogenesis 

during the proliferative stage in the treated groups. Therefore we conclude that LIL 

therapy favored the tissue healing process with 3 J/cm
2
 dosage for the inflammatory 

stage and with 6 J/cm
2
 dosage for the proliferative and remodeling ones, accelerating 

the burning wound contraction and improving the healing process. 

 

INTRODUÇÃO 

 O mecanismo de reparo tecidual pode estar prolongado quando alterações 

endógenas e exógenas, como por exemplo, a DM e as queimaduras de 3º grau estão 

presentes no indivíduo. As queimaduras de 3º grau são classificadas como feridas 

complexas e requerem um tratamento diferenciado com o envolvimento de uma equipe 

multidisciplinar e uma variabilidade de recursos para a obtenção do êxito cicatricial, 

esse agravo pode ser mais desafiador quando ocorre em pessoas diabéticas, uma vez que 

essa ocorrência traz implicações que retardam ou dificultem o processo de cicatrização 

(FERREIRA et al., 2006; COLTRO et al., 2011). 

O tratamento de feridas constitui um grave problema de saúde pública atingindo 

todas as classes da população, principalmente quando envolve feridas de alta 

complexidade, como por exemplo, as feridas por queimaduras e em indivíduos com 

Diabetes mellitus (DM). Queimaduras são um grande desafio para os profissionais da 

área da saúde e para o sistema de saúde em todo o mundo, necessitando de recursos 

humanos especializados, materiais e financeiros (BROUGHTON II; JANIS; 

ATTINGER, 2006; ORSTED et al., 2012). 

A incidência de queimaduras em países de baixa renda é de 1,3 a cada 100.000 

habitantes. Os países que apresentam os maiores índices de queimaduras são os do 

Sudeste Asiático com 1,1 a cada 100.000 habitantes (Epidemiology of Burn Injuries 

Globally, 2014). Nos Estados Unidos ocorrem em 0,14 pessoas a cada 100.000 

habitantes, sendo que a taxa de sobrevivência dessa população encontra-se em 

aproximadamente 96% e a principal causa de lesão por queimadura é a chama de fogo 

(43%). O gênero mais acometido é o masculino com 69% de ocorrências e as crianças 

são as mais acometidas com lesões por escaldadura (34%) (American Burn Association, 

2013). Para o Ministério da Saúde, as queimaduras ocupam o quarto lugar de causa de 

morte por lesão/ferimento e estima-se que 1.000.000 de pessoas no Brasil sofram 

qualquer tipo de queimadura por ano (BRASIL, 2014). 
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Os tratamentos utilizados para promover o reparo tecidual são diversificados, 

como por exemplo, polímeros, extratos fitoterápicos, compostos minerais, recursos 

físicos como a laserterapia de baixa potência (LBP), ultrassom terapêutico (US), diodo 

emissor de luz (LED) e câmaras hiperbáricas. Em atendimentos ambulatoriais, alguns 

desses recursos são amplamente explorados e com resultados positivos (FERREIRA et 

al., 2006; CAMPOS; BORGES-BRANCO; GROTH, 2007; COLTRO et al., 2011; 

OLIVEIRA; DIAS, 2012). 

Alguns estudos em modelos experimentais identificaram efeitos benéficos do 

LBP nos tratamentos de feridas por queimaduras em ratos diabéticos e não diabéticos; 

eles demonstram que a capacidade de penetração da luz laser, favorece a contração da 

ferida, a angiogênese, a proliferação de fibroblastos e, consequentemente, uma maior 

deposição de colágeno na lesão (BAYAT et al., 2009; SATTLER et al., 2013; 

FEKRAZAD et al., 2014; FIÓRIO et al., 2014). Entretanto, existe uma grande 

diversidade em alguns parâmetros de utilização do LBP, tais como, comprimento de 

ondas, dosagens energéticas e formas de aplicação. 

Estudos mais detalhados sobre o comportamento biológico modificado por 

fatores que interferem na cicatrização de feridas, tais como, a concomitância com o DM, 

precisam ser realizados, por isso, este trabalho teve como objetivo analisar o efeito do 

LBP-650nm no processo de cicatrização de feridas por queimaduras em ratos com e 

sem diabetes. 

 

METODOLOGIA 

 

Amostra e aspectos éticos 

Realizou-se um estudo experimental e prospectivo utilizando-se 100 ratos Wistar 

aprovado sob o protocolo nº 007/12 pela Comissão de Ética no Uso de Animais/CEUA-

PRPPG-UFG.  

Foram colocados 3 animais por gaiola, recebendo água ad inlibidum e ração 

comercial autoclavada para a espécie à vontade e as trocas das camas foram realizadas 

duas vezes por semana. Os animais foram manipulados de forma cuidadosa e sempre 

pela manhã pelo mesmo pesquisador e acompanhado por um médico meterinário. 

Realizou-se adaptação dos animais ao ambiente proposto, priorizando o bem estar. 

 

Grupos experimentais 
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Foram utilizados ratos fêmeas, com idade entre 60-75 dias de vida e com peso de 

200 a 250 g. Os animais foram divididos em quatro grupos com 25 ratos cada um, sendo 

assim descritos: grupo controle (GC), grupo diabético (GD), grupo não diabético tratado 

(GNDT) e grupo diabético tratado (GDT). Cinco animais de cada grupo foram 

eutanasiados nos 3º, 7º, 14º, 21º e 30º dias experimentais para as análises dos 

parâmetros macroscópico, microscópico e morfométrico da ferida por queimadura. 

A eutanásia desses animais foi realizada por meio de injeção peritoneal com o 

dobro da solução anestésica utilizada para a indução da lesão. 

Todas as análises foram realizadas por um pesquisador que não conhecia a 

distribuição dos grupos. 

 

Protocolo para a indução diabética 

Para induzir o DM foi injetado, via intraperitoneal, estreptozotocina, dissolvida 

em tampão citrato a 0,1 M, pH = 4,5 em 40 mg/kg de peso (ALMEIDA; FERREIRA; 

BOSCOLO, 2002). A confirmação do DM foi realizada por meio da dosagem da 

glicemia com o aparelho Biocheck e, todos os animais que apresentaram níveis de 

glicose acima de 200 mg/dl foram considerados diabéticos. O peso e a glicemia foram 

dosados antes, 24 e 72 horas após a indução do DM e no dia programado para eutanásia. 

Após a confirmação do DM foi realizada análise microscópica da arteríola 

central da polpa branca para observar alterações vasculares provocadas por essa doença. 

O baço dos animais (n=3) foi removido no 2º, 15º e 30º dia após a indução do DM e os 

tecidos foram processados para inclusão em parafina, confeccionadas duas lâminas de 

cada tecido, em cortes de 4 micrômetros de espessura. A lâmina 1 foi corada pela 

técnica hematoxilina e eosina (HE) e a lâmina 2 corada por picro-sírius. As alterações 

da espessura arteriolar foram quantificadas pelo programa Image J. 

 

Protocolo para lesão 

No dia D° os animais foram previamente anestesiados, utilizando-se solução 

0,01ml/g de Ketamina 10% e Xilazina 2%, por via intraperitonial. Em seguida, realizou-

se tricotomia da região dorsal, para posterior realização da lesão térmica de 3º grau por 

meio de imersão desta região em água a 95°C durante 14 segundos (MORAES et al., 

2012).  

Durante o tratamento, os animais receberam curativos diários, oclusivos e 

esterilizados. Inicialmente promoveu-se a limpeza da ferida com soro fisiológico e em 
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seguida aplicou-se uma associação tópica de pomada Sulfadiazina de Prata. Para 

oclusão foi utilizado gaze estéril a qual foi fixada com o auxílio de uma manta de tecido 

morin. Os animais submetidos à lesão foram acompanhados (dor e/ou sofrimento) por 

um médico veterinário e receberam medicamento analgésico: Ibuprofeno 100mg 

(30mL/Kg) diluído no bebedouro, nos sete primeiros dias após a indução da lesão. Após 

esse período inicial a medicação foi suspensa, entretanto, quando os animais 

apresentassem sintomatologia que indicasse dor e/ou sofrimento seriam eutanasiados. 

Para observar a frequência da dor foi utilizada a avaliação do comportamento desses 

animais na gaiola e no momento da manipulação (RIVERA, 2002); como por exemplo: 

higiene do animal, agressividade, postura e respostas ao manejo. 

No segundo dia após a lesão foi realizado o desbridamento cirúrgico da ferida. 

Esta técnica foi realizada por meio da separação de tecidos com a utilização de pinça, 

tesoura, tentacânula e afastadores (TOLOSA; PEREIRA, 2007). 

 

Aplicação do laser 

O equipamento de laser utilizado neste estudo foi desenvolvido pela Carci 

Indústria e Comércio de Aparelhos Cirúrgicos e Ortopédicos Ltda (Americanópolis - 

São Paulo – SP – Brasil). Seu modelo é o LASERMED 4098 com caneta automática de 

emissão de laser vermelho contínuo GaAlAs MOCVD 650 nm (Energia = 0,3 J; Área 

do spot = 0,1 cm
2
; Potência de emissão = 12 mW). Para realização do tratamento com 

LBP, as áreas queimadas foram dividas em quatro campos iguais, sendo que cada um 

dos campos esteve em contato com a fonte de luz emitida pelo laser, com dosagem de 3 

J/cm² até os sete dias e 6 J/cm² nos dias restantes. O tempo de irradiação foi calculado 

pela razão entre a energia e a potência de emissão. A aplicação foi no modo pontual e 

perpendicularmente ao leito da ferida de cada campo, administrada em dias alternados. 

Para a aplicação do LBP no local da lesão experimental, os animais foram previamente 

imobilizados em cama cirúrgica, em decúbito ventral, com os membros em extensão. 

 

Avaliação macroscópica e contração das feridas 

Nos dias experimentais estabelecidos, analisou-se macroscopicamente as fases 

do processo de cicatrização, isto é, inflamação, proliferação e maturação. Foram 

analisados os seguintes parâmetros necrose, crosta, tecido de granulação, reepitelização 

e fibrose. 
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Para análise da contração das feridas, fotografaram-se as lesões utilizando-se 

uma câmera digital acoplada em tripé, mantida a uma distância constante de 20 cm da 

lesão, e em seguida, as imagens foram analisadas pelo software Image J (NIH) versão 

1.3.1.  

A área da ferida foi contornada utilizando-se o software Image J (NIH) por um 

pesquisador que desconhecia qual o tratamento havia sido utilizado. Logo após, o grau 

de contração da ferida foi calculado pela seguinte equação matemática: GC = (área D° - 

área D’)x100/área D°, sendo D° o dia da lesão e D’ o dia correspondente ao dia 

experimental (3, 7, 14, 21 ou 30).  

 

Avaliações microscópicas 

O tecido lesionado foi retirado por meio de biópsia, processado para inclusão em 

parafina, cortados a 4 micrômetros de espessura e corados pela técnica de hematoxilina 

e eosina (HE). As amostras das lesões cutâneas foram colhidas de maneira a incluir 

parte da pele adjacente às bordas da ferida e de todo o tecido cicatricial em sua 

profundidade. 

Foram analisados os processos patológicos gerais na derme da lesão. A análise 

destas lesões foi semi-quantitativa, sendo considerado como ausente (A) (atribuído o 

escore = 0); discreto (D) 1 a 25% do fragmento (atribuído o escore = 1); moderado (M) 

de 26 a 50% do fragmento (atribuído o escore = 2); e acentuado (Ac) acima de 51% do 

fragmento (atribuído o escore = 3). 

Os processos patológicos analisados da derme foram necrose, fibrina, infiltrado 

polimorfonuclear (PMN), infiltrado mononuclear (MN), angiogenese e fibroblastos. 

Para a análise da quantificação do colágeno os fragmentos da pele foram fixados 

e emblocados em parafina, corados pela técnica de picro-sírius com contra coloração 

pela hematoxilina nos 14º, 21º e 30º dias experimentais. As lâminas foram analisadas 

em microscópio de luz polarizada em objetiva de 10x, e a morfometria foi feita em 20 

campos utilizando o software Image J.  

 

Análise estatística 

Todas as variáveis foram testadas quanto à distribuição normal e variância 

homogênea por meio do programa Sigma Stat. Quando a distribuição foi considerada 

normal e com variância homogênea foi utilizado teste t de Student. Em casos de 
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distribuição não normal foram utilizados o teste de Mann Whitney. As diferenças 

observadas foram consideradas significantes quando p<0,05. 

 

RESULTADOS 

 

Análise da indução do DM 

Para a avaliação do comprometimento da microvascularização na DM foi 

realizado um grupo piloto com três ratos Wistar induzidos à DM experimentalmente. Os 

animais submetidos à indução diabética que apresentaram níveis glicêmicos maiores 

que 200 mg/dl nos períodos de avaliação (24, 72 horas, 7 e 15 dias) foram eutanasiados 

para a retirada do baço. Desse órgão foram realizados cortes transversais para a 

avaliação da arteríola central da polpa branca microscopicamente. Na avaliação da 

microscopia observou-se aumento progressivo da parede da arteríola e este material 

apresentou-se negativo para PAS e picro-sírius; portanto, acredita-se que este aumento 

ocorreu por hiperplasia. 

 

Análise macroscópica e contração das feridas 

Ao se comparar o grau de contração das feridas dos animais com e sem diabetes 

observou-se que os grupos tratados apresentaram aumento significativo (p<0,05) da 

contração da ferida em relação aos animais que não receberam o tratamento da LBP 

(Tabela 1). 

 

Tabela 1: Porcentagem das áreas de contração das feridas por queimaduras de 3º grau 

em ratos Wistar ao longo dos dias, segundo o tratamento com LBP 
 3 DAI  7 DAI  14 DAI  21 DAI  30 DAI 

 Med DP  Med DP  Med DP  Med DP  Med DP 

GC 9,2 0,1  14,5 0,6  63,7 0,6  87,4 1,9  94,9 1,4 

GNDT 14,4 1,2  27,8 0,8  73,8 1,0  93,0 1,4  98,0 0,4 

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

          

GD 1,0 0,2  10,6 0,5  54,1 1,2  81,0 1,0  88,2 2,7 

GDT 2,1 0,4  28,5 1,5  63,3 1,5  91,9 0,8  98,5 0,5 

 p<0,05*  p<0,05*  p<0,05*  p<0,05*  p<0,05* 
Legenda: DAI = dias após a indução; DP = desvio padrão; Med = média; GC: grupo controle; GNDT: 

grupo não diabético tratado; GD: grupo diabético; GDT: grupo diabético tratado,* p<0,05, teste 

estatístico: t de Student, comparação entre os grupos tratados e controles. 
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Na evolução dos processos de cicatrização de feridas ao longo de todo o período 

avaliado, tanto nos grupos controles quanto nos grupos tratados com e sem DM, não 

foram encontradas diferenças estatísticas significativas (Figura 3). 

 

Análise microscópica 

Em relação aos processos patológicos analisados, no terceiro dia experimental, 

foi possível constatar uma diferença significativa quanto à angiogênese entre os grupos 

tratados quando comparados com os controles. No décimo quarto dia experimental, a 

diferença estatística significativa também foi observada na angiogênese e na quantidade 

de fibroblastos do grupo tratado quando comparados com o grupo controle dos animais 

com DM. No vigésimo primeiro dia, a diferença estatística ocorreu na presença de 

fibroblastos no grupo tratado quando comparado com o grupo controle dos animais com 

DM. Nos demais dias experimentais, as alterações patológicas analisadas não 

apresentaram diferenças estatísticas (Figura 2; Figura 4). 

A quantidade de colágeno foi estatisticamente maior nos grupos tratados com o 

LBP quando comparados com os animais não tratados, tanto para os grupos com e sem 

DM (Tabela 2). 

  



43 
 

 

 

Figura 1 
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Fotomicroscopia da lesão por queimadura de 3º grau em ratos diabéticos. Em A, C e E: grupo diabético, e 

B, D e F: grupo diabético tratado; 3, 14 e 21 DAI, respectivamente. Em B pode-se evidenciar uma maior 

angiogênese do grupo diabético tratado quando comparado com A, grupo diabético. Em D pode-se 

evidenciar maior angiogênese presença de fibroblastos do grupo diabético tratado quando comparado com 

C, grupo diabético. Em F pode-se evidenciar maior presença de fibroblastos do grupo diabético tratado 

quando comparado com E, grupo diabético. 

 

Figura 2 
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Figura 3: Macroscopia dos processos patológicos gerais em queimaduras de terceiro grau em ratos Wistar com e sem DM, segundo o tratamento com LBP. 

Processos 
patológicos 

DAI 

GC (n = 5) 

% (n) 

GNDT (n = 5) 

% (n) p 

GD (n = 5) 

% (n) 

GDT (n = 5) 

% (n) p 

A D M Ac A D M Ac A D M Ac A D M Ac 

Necrose 

3    100 (5)   20 (1) 80 (4) > 0,05  20 (1) 60 (3) 20 (1)  40 (2) 60 (3)  > 0,05 

7  40 (2) 60 (3)   20 (1) 80 (4)  > 0,05  20 (1) 80 (4)   40 (2) 40 (2) 20 (1) > 0,05 

14 100 (5)    60 (3) 40 (2)   > 0,05 100 (5)    80 (4) 20 (1)   > 0,05 

21 100(5)    80 (4) 20 (1)   > 0,05 100 (5)    80 (4) 20 (1)   > 0,05 

30 100 (5)    100 (5)    > 0,05 100 (5)    100 (5)    > 0,05 

 

Crosta 

3 20 (1) 80 (4)    100 (5)   > 0,05 40 (2) 60 (3)   40 (2) 40 (2) 20 (1)  > 0,05 

7 20 (1) 60 (3) 20 (1)  20 (1) 80 (4)   > 0,05 20 (1) 60 (3) 20 (1)   40 (2) 60 (3)  > 0,05 

14 100 (5)    80 (4) 20 (1)   > 0,05 100 (5)    100 (5)    > 0,05 

21 100 (5)    80 (4) 20 (1)   > 0,05 100 (5)    100 (5)    > 0,05 

30 100 (5)    100 (5)    > 0,05 100 (5)    100 (5)    > 0,05 

 

Tec. Granulação 

3 100 (5)    100 (5)    > 0,05 100 (5)    100 (5)    > 0,05 

7  80 (4) 20 (1)   80 (4)  20 (1) > 0,05  80 (4) 20 (1)   60 (3) 40 (2)  > 0,05 

14  40 (2) 60 (3)   40 (2) 60 (3)  > 0,05  20 (1) 60 (3) 20 (1)  40 (2) 60 (3)  > 0,05 

21 80 (4) 20 (1)   80 (4) 20 (1)   > 0,05 60 (3) 20 (1) 20 (1)   40 (2) 60 (3)  > 0,05 

30 60 (3) 40 (2)   60 (3) 40 (2)   > 0,05 80 (4) 20 (1)   80 (4) 20 (1)   > 0,05 

 

Reepitelização 

3 100 (5)    100 (5)    > 0,05 100 (5)    100 (5)    > 0,05 

7 100 (5)    60 (3) 40 (2)   > 0,05 80 (4) 20 (1)   20 (1) 80 (4)   > 0,05 

14   100 (5)   40 (2) 60 (3)  > 0,05  60 (3) 40 (2)   20 (1) 80 (4)  > 0,05 

21   100 (5)    40 (2) 60 (3) > 0,05   60 (3) 40 (2)   40 (2) 60 (3) > 0,05 

30   40 (2) 60 (3)   20 (1) 80 (4) > 0,05   20 (1) 80 (4)    100 (5) > 0,05 

 

Fibrose 

3 100 (5)    100 (5)    > 0,05 100 (5)    100 (5)    > 0,05 

7  100 (5)   20 (1) 80 (4)   > 0,05 40 (2) 60 (3)    60 (3) 40 (2)  > 0,05 

14   100 (5)   20 (1) 80 (4)  > 0,05  20 (1) 80 (4)    60 (3) 40 (2) > 0,05 

21   40 (2) 60 (3)   40 (2) 60 (3) > 0,05   20 (1) 80 (4)   20 (1) 80 (4) > 0,05 

30    100 (5)    100 (5) > 0,05   20 (1) 80 (4)    100 (5) > 0,05 

 

Legenda: GC: grupo controle; GNDT: grupo não diabético tratado; GD: grupo diabético; GDT: grupo diabético tratado. 

Para a análise estatística, as alterações foram consideradas da seguinte forma: A-ausente, D-discreto; M-moderado; Ac-acentuado; e submetido ao teste de Mann-Whitney. 
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Figura 4: Microscopia dos processos patológicos gerais em queimaduras de terceiro grau em ratos Wistar com e sem DM, segundo o tratamento com LBP. 

Processos 

patológicos 
DAI 

GC (n = 5) 

% (n) 

GNDT (n = 5) 

% (n) p 

GD (n = 5) 

% (n) 

GDT (n = 5) 

% (n) p 

A D M Ac A D M Ac A D M Ac A D M Ac 

Necrose 

3   100 (5)    100 (5)  > 0,05  60 (3) 40 (2)   40 (2) 40 (2) 20 (1) > 0,05 

7  100 (5)    60 (3) 40 (2)  > 0,05  60 (3) 40 (2)   20 (1) 80 (4)  > 0,05 

14  40 (2) 60 (3)  40 (2) 40 (2) 20 (1)  > 0,05 60 (3) 40 (2)   40 (2) 40 (2) 20 (1)  > 0,05 

21 60 (3) 40 (2)   40 (2) 40 (2) 20 (1)  > 0,05    100 (5)    100 (5) > 0,05 

30  100 (5)   20 (1) 80 (4)   > 0,05 100 (5)    100 (5)    > 0,05 
 

Fibrina 

3    100 (5)    100 (5) > 0,05    100 (5)    100 (5) > 0,05 

7   100 (5)    100 (5)  > 0,05   100 (5)    100 (5)  > 0,05 

14 100 (5)    80 (4) 20 (1)   > 0,05 100 (5)     100 (5)   > 0,05 

21 100 (5)    100 (5)    > 0,05 100 (5)    100 (5)    > 0,05 

30 100 (5)    100 (5)    > 0,05 100 (5)    100 (5)    > 0,05 
 

Infiltrado PMN 

3  40 (2) 40 (2) 20 (1)  80 (4) 20 (1)  > 0,05 20 (1) 40 (2) 40 (2)   20 (1) 40 (2) 40 (2) > 0,05 

7  100 (5)    80 (4) 20 (1)  > 0,05 20 (1) 60 (3) 20 (1)   80 (4) 20 (1)  > 0,05 

14 80 (4) 20 (1)   80 (4) 20 (1)   > 0,05 60 (3) 40 (2)   20 (1) 60 (3) 20 (1)  > 0,05 

21 100 (5)    100 (5)    > 0,05 60 (3) 40 (2)   60 (3) 40 (2)   > 0,05 

30 100 (5)    100 (5)    > 0,05 100 (5)    80 (4) 20 (1)   > 0,05 
 

Infiltrado MN 

3   40 (2) 60 (3)   100 (5)  > 0,05  80 (4) 20 (1)   60 (3) 40 (2)  > 0,05 

7    100 (5)    100 (5) > 0,05    100 (5)    100 (5) > 0,05 

14   80 (4) 20 (1)   100 (5)  > 0,05    100 (5)    100 (5) > 0,05 

21   100 (5)   40 (2) 60 (3)  > 0,05   40 (2) 60 (3)   20 (1) 80 (4) > 0,05 

30   100 (5)  20 (1) 80 (4)   > 0,05   100 (5)  20 (1) 80 (4)   > 0,05 
 

Angiogênese 

3   100 (5)     100 (5) < 0,05* 40 (2) 60 (3)     80 (4) 20 (1) < 0,05* 

7    100 (5)   20 (1) 80 (4) > 0,05  20 (1) 20 (1) 60 (3)    100 (5) > 0,05 

14  40 (2) 60 (3)   40 (2) 60 (3)  > 0,05   100 (5)     100 (5) < 0,05* 

21  20 (1) 80 (4)   20 (1) 80 (4)  > 0,05  20 (1) 40 (2) 40 (2)   20 (1) 80 (4) > 0,05 

30  20 (1) 40 (2) 40 (2)   40 (2) 60 (3) > 0,05  60 (3) 40 (2)   20 (1) 40 (2) 40 (2) > 0,05 
 

Fibroblasto 

3  80 (4) 20 (1)   100 (5)   > 0,05  40 (2) 20 (1) 40 (2)  60 (3) 20 (1) 20 (1) > 0,05 

7    100 (5)   40 (2) 60 (3) > 0,05  40 (2) 40 (2) 20 (1)  40 (2) 40 (2) 20 (1) > 0,05 

14   20 (1) 80 (4)   20 (1) 80 (4) > 0,05   40 (2) 60 (3)    100 (5) < 0,05* 

21    100 (5)    100 (5) > 0,05 100 (5)       100 (5) < 0,05* 

30   100 (5)    80 (4) 20 (1) > 0,05   80 (4) 20 (1)   80 (4) 20 (1) > 0,05 

Legenda: GC: grupo controle; GNDT: grupo não diabético tratado; GD: grupo diabético; GDT: grupo diabético tratado. 

Para a análise estatística, as alterações foram consideradas da seguinte forma: A-ausente, D-discreto; M-moderado; Ac-acentuado; e submetido ao teste de Mann-Whitney. * Resultado estatisticamente significativo. 
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Tabela 2: Porcentagem de deposição de colágeno ao longo dos dias experimentais em 

ratos Wistar com feridas de queimadura de terceiro grau diabéticos e não-diabéticos, 

segundo o tratamento com LBP.  

 14 DAI  21 DAI  30 DAI  

GC 
10,2 

p<0,001 

10,2 

p<0,001 

10,2 

p<0,001 
(9,09-13,65) (9,09-12,55) (9,09-11,90) 

GNDT 
12,9 12,9 13,5 

(11,03-16,66) (11,23-14,20) (12,09-16,65) 

 

GD 
10,2 

p<0,001 

10,11 

p<0,001 

10,2 

p<0,001 
(9,19-12,50) (9,06-12,50) (9,57-14,00) 

GDT 
12,5 13,20 14,20 

(11,33-13,61) (11,53-16,40) (13,45-15,31) 
Legenda: DAI = dias após a indução; GC = grupo controle; GNDT = grupo não-diabético tratado; GD = 

grupo diabético; GDT = grupo diabético tratado; Teste estatístico: Mann-Whitney, comparação entre 

grupos tratado e controle. Valores expressos em mediana (mínimo-máximo). 
 

 

DISCUSSÃO 

No presente trabalho compararam-se as alterações morfométricas, 

macroscópicas e microscópicas nos processos de cicatrização de feridas por 

queimaduras de 3º grau em ratos Wistar com e sem DM e tratados com LBP. O grau de 

contração da ferida, foi significativamente maior nos grupos tratados em comparação 

aos controles, nos ratos com e sem DM. A contratação das feridas em outros estudos 

que também utilizaram o LBP são semelhantes aos achados do presente trabalho, 

mesmo com a utilização de parâmetros e formas de diodos diferentes do usado nos 

estudo em questão (AL-WATBAN, 2009; FEKRAZAD et al., 2014; FIÓRIO et al., 

2014). Esses resultados indicam que mesmo com a presença de fatores que interferem 

na cicatrização, como por exemplo o DM, o LBP é eficaz na contração da lesão. 

O desbridamento cirúrgico adotado no presente trabalho contribuiu para a 

redução da necrose de forma bastante evidente. Na grande maioria dos trabalhos que 

estudaram o LBP, esse procedimento não é adotado resultando em necrose mais 

acentuada mesmo em fase tardia do processo de cicatrização (MELLO; SAMPEDRO; 

PICCININI, 2007; ARAÚJO et al., 2007; GUPTA et al. (2014). A remoção da 

necrose/crosta permitiu que a aplicação da luz pudesse ser emitida de forma mais direta 

e atingisse maiores profundidades na região da ferida. Adotou-se para a manutenção da 

hidratação da ferida o curativo oclusivo, minimizando a formação de crostas, 

traumatismos e contaminação do leito da ferida por parte da convivência com outros 

animais. 
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Na fase inflamatória, no presente estudo, nenhum dos processos patológicos 

analisados macroscopicamente apresentou diferença significativa na comparação entre 

os grupos e evoluíram de forma semelhante com os dados encontrados na literatura 

(JANIS; HARRISON, 2014).  

Na análise da fase proliferativa do presente estudo, foi possível observar 

diferença significativa tanto na angiogênese quanto na presença de fibroblastos, aos 14 

dias, no grupo dos animais com DM e tratados com LBP quando comparados com os 

não tratados. De acordo com a literatura, a angiogênese ocorre paralelamente à 

fibroplasia, onde os novos vasos darão suporte à formação da nova matriz 

(MANDELBAUM; DI SANTIS; MANDELBAUM 2003; PICCOLO; PICCOLO; 

PICCOLO 2004; BALBINO; PEREIRA; CURI 2005). A terapia com LBP promove a 

modulação inflamatória na região da foto irradiação e a presença de células depurativas 

estimula a liberação de substâncias, como os fatores de crescimento fibroblástico (FGF) 

e o de células endoteliais (VEGF). Com isso, a formação dos novos vasos cria no 

ambiente um maior suprimento de oxigênio e nutrientes, favorecendo a condução de 

células fibroblásticas e contribuindo para o processo cicatricial (ROCHA, 2004). A 

angiogênese e a presença de um número moderado para acentuado de fibroblastos nos 

animais tratados com LBP também foram observados em outros estudos (SUGAYAMA 

et al 2008; MA et al 201). 

A presença de angiogênese e a migração fibroblástica na região da lesão por 

queimadura no presente trabalho favoreceu o aumento significativo do colágeno nessa 

região especialmente nos grupos tratados com LBP. Da mesma forma, outros autores 

descreveram que a fotomodulação da terapia laser é fundamental para a migração 

fibroblástica e, consequentemente, o aumento do número de colágeno na região 

(MORAES et al, 2012; FEKRAZAD et al. 2014; FIÓRIO et al 2014; GUPTA et al 

2014). Al Watban (2009) mostrou que o LBP apresentou melhores resultados no 

processo de cicatrização nos animais diabéticos quando comparados com os animais 

não diabéticos. Meireles et al., (2007) e Oliveira et al., (2010) observaram que a 

concentração de colágeno no leito da ferida também foi maior nos animais diabéticos 

tratados com o LBP quando comparados os não diabéticos, dados muito semelhantes do 

presente trabalho, principalmente quando analisados no 14º dia experimental. 

No presente estudo observou que a DM provoca um espessamento progressivo 

da arteríola central da polpa branca. No estudo de Silva (2011) nas nefropatias 

diabéticas em ratos Wistar, também foi possível avaliar essa mesma alteração 
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progressiva da parede em todas as arteríolas renais, tanto nas aferentes quanto nas 

eferentes de ratos com DM quando comparados com os sem DM. Meireles et al., (2009) 

e Andrade et al. (2014) também confirmam espessamentos arteriolares em material 

histológico de pacientes com pé diabético e relatam que os tratamentos nessas feridas 

precisam ser realizados com metodologias terapêuticas que estimulam os componentes 

biológicos da cicatrização.  

Na avaliação dos resultados do presente estudo e baseando-se com a 

metodologia utilizada, conclui-se que o LBP-650 nm aplicado com a dosagem de 3 

J/cm
2
 estimula a angiogênese na fase inflamatória e com 6 J/cm

2
 na fase proliferativa 

estimula os fibroblastos contribuindo para a fase de remodelação e reparo do tecido. 

Além disso, o efeito do LBP foi mínima nos animais não diabéticos e apresentou efeitos 

promissores nos animais diabéticos. 
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RESUMO 

 

As lesões por queimaduras de terceiro grau associado a comprometimentos metabólicos 

como a Diabetes mellitus são situações que favorecem a cronicidade do reparo tecidual. 

O presente estudo teve como objetivo analisar os efeitos do ultrassom de baixa 

intensidade na cicatrização de feridas por queimaduras de terceiro grau em ratos Wistar 

com e sem diabetes. Este estudo foi aprovado pela CEUA-PRPPG-UFG e utilizou 100 

ratos fêmeas adultas com queimadura de terceiro grau. Esses ratos foram divididos em 

quatro grupos com 25 animais cada: Grupo controle não diabético; Grupo tratado não 

diabético; Grupo controle diabético; Grupo tratado diabético. Todos os animais 

receberam curativo oclusivo em todos os dias experimentais. A terapia foi realizada 

com aplicação do Ultrassom de 3 MHz, emissão pulsada na frequência de 100 Hz, 

modulado a 20%, com a dose de 0,5 W/cm
2
, por três minutos. Os animais dos grupos 

com diabetes foram induzidos experimentalmente com estrepzotocina intraperitoneal 

(40mg/Kg). As feridas foram avaliadas no 3º, 7º, 14º, 21º e 30º dias após a queimadura 

por escaldadura e eutanasiados para as análises morfométricas, macroscópicas e 

microscópicas. A contração da ferida e a quantidade de colágeno foi maior (p<0,05) em 

todos os dias experimentais dos grupos tratados quando comparados com os controles 

nos animais com e sem diabetes. Na macroscopia, a necrose foi maior (p<0,05) nos 

controles quando comparado com os tratados nos animais com diabetes. O tecido de 

granulação e a reepitelização foram maiores (p<0,05) nos grupos tratados  quando 

comparados com os controles tanto na fase proliferativa quanto na de remodelamento 

dos animais sem diabetes. Na microscopia, pode-se observar maior (p<0,05) infiltrado 

inflamatório mononuclear, angiogênese e fibroblastos nos grupos tratados quando 

comparados com os controles dos animais com e sem diabetes, principalmente nas fases 

proliferativa e persistindo até a fase de remodelação. Conclui que o ultrassom melhora a 

contração, a quantidade de fibroblastos, o colágeno e a angiogênese, mas provoca 

cronicidade do processo cicatricial com a persistência de angiogênese e infiltrado 

inflamatório na fase de remodelamento. 

 

ABSTRACT 

 

Injuries from third degree burns associated with metabolic impairment such as diabetes 

are chronic conditions that favor these wounds. This study aimed to analyze the effects 

of low-intensity ultrasound in wound healing by third-degree burns in rats with and 

without diabetes. This study was approved by CEUA-PRPPG-UFG and used 100 adult 

female rats with third degree burn. These rats were divided into four groups of 25 

animals each: Non-diabetic control group; Group treated non-diabetic; Diabetic control 
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group; Treated diabetic group. All animals received occlusive and moist dressing in all 

experimental days. The therapy was with 3 MHz ultrasound pulse emission frequency 

of 100 Hz modulated to 20% at a dose of 0.5 W/cm
2
 for three minutes. The treatments 

with diabetes were experimentally induced with intraperitoneal estrepzotocina (40 

mg/Kg). The wounds were assessed at 3, 7, 14, 21 and 30 days after the burn from 

scalding and sacrificed for the morphometric, macroscopic and microscopic analysis. 

The contraction of the wound and the amount of collagen was significantly increased in 

all experimental days the treated groups compared to control group in the animals with 

or without diabetes, and the microscope can observe significant difference in 

mononuclear cell infiltration, angiogenesis and fibroblasts in treated groups compared 

to the controls animals with or without diabetes, particularly in proliferative phase and 

persisted until the remodeling phase. It concludes that ultrasound improves the 

contraction, the amount of fibroblasts and collagen and promotes vascular 

reestablishment in the wound bed, but does not modulate the chronic inflammatory 

process. 

INTRODUÇÃO 

A evolução do processo cicatricial envolve uma série de fenômenos que 

representam tentativas de restabelecer a estrutura anatômica e a função normal do tecido 

afetado. Neste fenômeno, vários fatores sistêmicos e locais estão envolvidos e o 

desequilíbrio ou a ausência de elementos, provocados pelo tipo de lesão e/ou pela 

redução do suprimento sanguíneo local, podem comprometer o resultado final da 

cicatrização (OLSSON et al., 2008; JANIS; HARRISON, 2014). 

As feridas por queimaduras, principalmente as de terceiro grau e o estado 

metabólico do diabete mellitus (DM) são fatores que dificultam a evolução normal do 

reparo tecidual devido à complexidade da lesão com alterações de expressivo números 

de estruturas e devido ao comprometimento do suprimento sanguíneo na região 

(FERREIRA et al., 2006; SCHÜRMANN et al., 2014). 

A prevalência no mundo de DM é de 8,3% e Tokelau é o país com a maior taxa 

de prevalência (37,5%). Estima-se que 9,3% da população norte americana têm DM e 

25,9% são de indivíduos com idade acima de 65 anos, 0,25% em indivíduos abaixo dos 

20 anos e a 7ª causa de morte nos Estados Unidos (NATIONAL DIABETES STATISTICS 

REPORT, 2014). A Europa possui 56.276 pessoas com DM (8,5%), sendo a Turquia o 

país europeu com a maior prevalência  (14,9%). Nos países da América Central e do Sul 

foi estimada em 26,4 milhões de pessoas com DM. No Brasil, dados mostram que a 

prevalência autorreferida na população geral aumentou de 5,3% para 5,6%, entre 2006 e 

2011. É estimado que o Brasil passe da 8ª posição, com prevalência de 5,6% para a 6ª 
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posição, 11,3%, em 2030 (INTERNATIONAL DIABETES FEDERATION GLOBAL, 

2014). 

Os países considerados de segundo e terceiro mundo são os que possuem as 

maiores incidências de queimaduras, 1,3/100.000 habitantes para os países de baixa 

renda e 1,1/100.000 habitantes para os países do Sudeste Asiático (Epidemiology of 

Burn Injuries Globally, 2014). Nos países de primeiro mundo essa incidência é 

considerada relativamente baixa, pois há anos, os Estados Unidos vêm adotando 

medidas educativas e preventivas que reduziram drasticamente esses dados e, no ano de 

2013, a incidência foi de 0,14/100.000 habitantes. Outro dado estatístico importante é 

que a taxa de sobrevivência dessa população encontra-se em aproximadamente 96% 

(American Burn Association, 2013). Para o Ministério da Saúde, as queimaduras 

ocupam o quarto lugar de causa de morte por lesão/ferimento e estima-se que 1.000.000 

de pessoas no Brasil sofram qualquer tipo de queimadura por ano (BRASIL, 2014). 

De acordo com Piccolo; Piccolo; Piccolo (2004) e Meireles et al. (2009), não há 

uma relação epidemiológica entre queimadura e DM, mas sabe-se que 2/3 da população 

diabética e que sofrem lesões por queimaduras, apresentam processos cicatriciais 

tardios. 

Diversos tratamentos são utilizados para proporcionar o reparo tecidual, como 

por exemplo, polímeros, extratos fitoterápicos, compostos minerais, recursos físicos 

como a laserterapia de baixa potência (LBP), ultrassom terapêutico (US), diodo emissor 

de luz (LED) e câmaras hiperbáricas (FERREIRA et al., 2006; CAMPOS; BORGES-

BRANCO; GROTH, 2007; COLTRO et al., 2011; OLIVEIRA; DIAS, 2012).Estudos de 

demonstram que os efeitos de US terapêutico favorecem, em condições normais, a 

contração da ferida, a angiogênese e a migração de fibroblastos para o leito da lesão, 

mas, em condições isquêmicas, sua aplicação atrasa a cicatrização, principalmente a 

fase de reepitelização (Olsson et al. 2008; Altomare et al. 2009; Chan et al. 2010). No 

entanto, outros estudos, descrevem que a aplicação do US acelera a fase proliferativa do 

reparo tecidual por meio de efeito estimulador sobre a mediadores inflamatórios (Rubin 

et al. 2001; Emsen 2007). 

O ultrassom de baixa intensidade (US) utilizado com frequência para tratamento 

de lesões de tecidos moles (WATSON, 2008; BARBOSA et al., 2014) também pode ser 

aplicado no processo de cicatrização de ferida, especialmente por ser um método não 

invasivo, de baixo custo e de resultado favorável na preservação e no estímulo das 

funções fisiológicas das estruturas celulares e na qualidade do tecido (MAHRAN, 
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2014). Entretanto os efeitos biológicos e físicos do US sobre o processo de cicatrização 

tecidual são pouco compreendidos, sendo seu uso muitas vezes negligenciado 

(MARTINS, 2014). Por isso, este trabalho teve como objetivo analisar o processo de 

cicatrização de feridas por queimaduras em animais com e sem diabetes induzidos 

experimentalmente, após tratamento com ultrassom de baixa intensidade. 

 

METODOLOGIA 

 

Amostra e aspectos éticos 

Realizou-se um estudo experimental e prospectivo utilizando-se 100 ratos Wistar 

aprovado sob o protocolo nº 007/12 pela Comissão de Ética no Uso de Animais/CEUA-

PRPPG-UFG.  

Foram colocados 3 animais por gaiola, recebendo água ad inlibidum e ração 

comercial autoclavada para a espécie à vontade e as trocas das camas foram realizadas 

duas vezes por semana. Os animais foram manipulados de forma cuidadosa e sempre 

pela manhã pelo mesmo pesquisador e acompanhado por um médico veterinário. 

Realizou-se adaptação dos animais ao ambiente proposto, priorizando o bem estar. 

 

Grupos experimentais 

Foram utilizados 100 ratos fêmeas, com idade entre 60-75 dias de vida e com 

peso de 200 a 250 g. Os animais foram divididos em quatro grupos com 25 ratos cada 

um, sendo assim descritos: grupo controle (GC), grupo diabético (GD), grupo não 

diabético tratado (GNDT) e grupo diabético tratado (GDT). Cinco animais de cada 

grupo foram eutanasiados nos 3º, 7º, 14º, 21º e 30º dias experimentais para as análises 

dos parâmetros macroscópico, microscópico e morfométrico da ferida por queimadura. 

A eutanásia desses animais foi realizada por meio de injeção peritoneal com o 

dobro da solução anestésica utilizada no protocolo de lesão. Todas as análises foram 

realizadas por um pesquisador que não conhecia a distribuição dos grupos (estudo 

cego). 

 

Protocolo para a indução diabética 

Para induzir o DM foi injetado, via intraperitoneal, estreptozotocina, dissolvida 

em tampão citrato a 0,1 M, pH = 4,5 em 40 mg/kg de peso (ALMEIDA; FERREIRA; 

BOSCOLO, 2002). A confirmação do DM foi realizada por meio da dosagem da 
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glicemia com o aparelho Biocheck e, todos os animais que apresentaram níveis de 

glicose acima de 200 mg/dl foram incluídos na pesquisa. A glicemia foi dosada 24 e 72 

horas após a indução do DM e no dia programado para eutanásia. 

Após a confirmação do comprometimento vascular ocasionado pelo DM foi 

realizada pela análise microscópica da arteríola central da polpa branca. Para isso, o 

baço dos animais (n=3) foi removido no 2º, 15º e 30º dia após a indução do DM e os 

tecidos foram processados para inclusão em parafina e confeccionadas duas lâminas de 

em cortes de 4 micrômetros de espessura. A lâmina 1 foi corada pela técnica 

hematoxilina e eosina (HE) e a lâmina 2 corada por picro-sírius. As alterações da 

espessura arteriolar foram verificadas pelo do programa Image J (NIH). 

 

Protocolo para lesão 

No dia 0 os animais foram previamente anestesiados, utilizando-se solução 

0,01ml/g de Ketamina 10% e Xilazina 2%, por via intraperitonial. Em seguida, realizou-

se tricotomia da região dorsal do animal, para posterior realização da lesão térmica de 3º 

grau por meio de imersão desta região em água a 95°C durante 14 segundos (MORAES 

et al., 2012).  

Durante o tratamento os animais receberam curativos diários, oclusivos e 

esterilizados. Inicialmente promoveu-se a limpeza da ferida com soro fisiológico e em 

seguida aplicou-se uma associação tópica de pomada Sulfadiazina de Prata. Para 

oclusão foi utilizado gaze estéril a qual foi fixada com o auxílio de uma manta 

confeccionada com tecido morin. Os animais submetidos à lesão foram acompanhados 

(dor e/ou sofrimento) por um Médico Veterinário e receberam medicamento analgésico: 

Ibuprofeno 100 mg (30 mL/Kg) diluído no bebedouro, nos sete primeiros dias após a 

indução da lesão. Após esse período inicial a medicação foi suspensa, entretanto, 

quando os animais apresentaram sintomatologia que indicasse dor e/ou sofrimento 

foram eutanasiados. Para observar a frequência da dor foi utilizada a avaliação do 

comportamento desses animais na gaiola e no momento da manipulação (RIVERA, 

2002); como por exemplo: higiene do animal, agressividade, postura e respostas ao 

manejo. 

No segundo dia após a lesão foi realizado o desbridamento cirúrgico da ferida. 

Esta técnica foi realizada por meio da separação de tecidos com a utilização de pinça, 

tesoura, tentacânula e afastadores (TOLOSA; PEREIRA, 2007). 
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Aplicação do US 

O equipamento de US, modelo SONOMED V 4150, utilizado para a realização 

do experimento foi desenvolvido na Carci Indústria e Comércio de Aparelhos 

Cirúrgicos e Ortopédicos Ltda (Americanópolis - São Paulo – SP – Brasil). O 

tratamento iniciou imediatamente após a produção da lesão e, a partir daí, todos os dias, 

com aplicação direta do cabeçote de irradiação ultrassônica sobre a lesão, recoberta com 

hidrogel de acoplamento para o cabeçote do US. A radiação foi realizada no modo 

circulatório, com frequência de operação de 3 MHz, emissão pulsada na frequência de 

100 Hz, modulado a 20%, com a dose de 0,5 W/cm
2
. O cabeçote permaneceu sobre a 

área da lesão por três minutos (FERREIRA et al., 2008). 

 

Avaliação macroscópica e contração das feridas 

Nos dias experimentais estabelecidos acima, analisou-se macroscopicamente as 

fases do processo inflamatório, isto é, inflamação, proliferação e maturação. Foram 

analisados os seguintes parâmetros necrose, fibrose, reepitelização e tecido de 

granulação. 

Para análise da contração da ferida, fotografaram-se as lesões utilizando-se uma 

câmera digital acoplada em tripé, mantida a uma distância constante de 20 cm da lesão, 

e em seguida, as imagens foram analisadas pelo software Image J (NIH) versão 1.3.1.  

A área da ferida foi contornada utilizando-se o software acima por um 

pesquisador que desconhecia qual o tratamento utilizado. Logo após, o grau de 

contração da ferida foi calculado pela seguinte equação matemática: GC = (área D° - 

área D’)x100/área D°, sendo D° o dia da lesão e D’ o dia correspondente ao dia 

experimental (3, 7, 14, 21 ou 30).  

 

Avaliações microscópicas 

O tecido lesionado foi retirado por meio de biópsia, processado para inclusão em 

parafina, cortados a 4 micrômetros de espessura e corados pela técnica de hematoxilina 

e eosina (HE). As amostras das lesões cutâneas foram colhidas de maneira a incluir 

parte da pele adjacente às bordas da ferida e de todo o tecido cicatricial em sua 

profundidade. 

Foram analisados os processos patológicos gerais na derme e borda da lesão. A 

análise destas lesões foi qualitativa, sendo considerado como ausente (A) (atribuído o 

escore = 0); discreto (D) 1 a 25% do fragmento (atribuído o escore = 1); moderado (M) 
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de 26 a 50% do fragmento (atribuído o escore = 2); e acentuado (Ac) acima de 51% do 

fragmento (atribuído o escore = 3). 

Os processos patológicos analsados na derme foram necrose, fibrina, 

hemorragia, infiltrado polimorfonuclear (PMN), infiltrado mononuclear (MN), 

hiperemia, angiogenese e fibroblastos. 

Para a análise morfométrica do tecido conjuntivo os fragmentos da pele foram 

fixados e emblocados em parafina, corado pelo picro-sírius com contra coloração pela 

hematoxilina nos 14º, 21º e 30º dias experimentais. As lâminas foram analisadas em 

microscópio de luz polarizada em uma objetiva de 10x, e a morfometria foi feita 

utilizando o software Image J. Foram quantificados 20 campos que correspondem, 

aproximadamente, a toda a área do corte. 

 

Análise estatística 

Todas as variáveis foram testadas quanto à distribuição normal e variância 

homogênea. Quando a distribuição foi considerada normal e com variância homogênea 

foi utilizado teste t de Student. Em casos de distribuição não normal foi utilizado o 

Mann-Whitney. As diferenças observadas foram consideradas significantes quando 

p<0,05. A estatística foi analisada por meio do programa SigmaStat. 

 

RESULTADOS 

 

Análise da indução do DM 

Para a avaliação do comprometimento da microvascularização na DM foi 

realizado um grupo piloto com três ratos Wistar induzidos à DM experimentalmente. Os 

animais submetidos à indução diabética que apresentaram níveis glicêmicos maiores 

que 200 mg/dl nos períodos de avaliação (24, 72 horas, 7 e 15 dias) foram eutanasiados 

para a retirado do baço. Desse órgão foram realizados cortes transversais para a 

avaliação da arteríola central da polpa branca microscopicamente. Na avaliação da 

microscopia observou-se aumento progressivo da parede da arteríola e este material 

apresentou-se negativo para PAS e picro-sírius; portanto, acredita-se que este aumento 

ocorreu por hiperplasia. 

 

Análise macroscópica e contração das feridas 
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Ao comparar a diferença morfométrica dos animais sem diabetes e com indução 

diabética observou-se que os grupos tratados apresentaram redução significativa 

(p<0,05) na área de contração em relação aos animais que não receberam o tratamento 

do US (Tabela  1). 

 

Tabela 1: Porcentagem das áreas de contração das feridas por queimaduras de 3º grau 

em ratos Wistar ao longo dos dias, segundo o tratamento com US. 
 3 DAI  7 DAI  14 DAI  21 DAI  30 DAI 

 Med DP  Med DP  Med DP  Med DP  Med DP 

GCND 9,2 0,1  14,5 0,6  63,7 0,6  87,4 1,9  94,9 2,5 

GTND 10,5 0,8  28,7 0,7  74,2 0,8  92,3 1,0  99,6 0,4 

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

          

GCD 1,0 0,2  10,6 0,5  54,1 1,2  81,0 1,0  88,2 2,7 

GTD 2,0 0,7  42,4 3,1  72,6 5,1  91,7 0,5  99,4 0,6 

 p<0,05*  p<0,05*  p<0,05*  p<0,05*  p<0,05* 
Legenda: DAI = dias após a indução; DP = desvio padrão; Med = média; GCND: grupo controle não 

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

diabético,* p<0,05, teste estatístico: t de Student, comparação entre os grupos tratados e controles. 

 

Na evolução dos processos de cicatrização de feridas por queimaduras (Figura 1; 

Figura 3), os animais controles foram comparados com os tratados, na fase inflamatória 

(3 DAI), foi observado significativo aumento na intensidade de necrose no grupo 

controle nos animais com DM. Na fase proliferativa, aos 7 DAI observou-se aumento 

significativo na necrose nos animais do grupo controle com DM e no tecido de 

granulação nos animais tratados do grupo sem DM. Aos 14 DAI, o tecido de granulação 

aumentou significativo nos animais do grupo tratado nos animais sem DM. Na fase de 

remodelamento, aos 21 dias foram observadas cicatrizações em forma de “Y” e o 

tratamento induziu aumento significativo para a reepitelização nos animais sem DM. 

Aos 30 DAI todas as feridas encontravam-se com reepitelização total.  

 

Microscopia 

Na análise estatística dos processos patológicos gerais (Figura 2; Figura 4), os 

animais controles foram comparados com os tratados. Na fase inflamatória (3 DAI) o 

tratamento induziu aumento significativo na angiogênese e na presença de fibroblastos 

nos animais sem DM. Na fase proliferativa (7 e 14 DAI) o tratamento induziu aumento 

significativo de infiltrado inflamatório mononuclear (MN), na angiogênese e na 

presença de fibroblastos nos animais sem DM. Nos animais com DM o tratamento 

induziu aumento significativo de fibroblastos aos 14 DAI. Na fase proliferativa (21 e 30 
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DAI) o tratamento induziu aumento significativo no infiltrado inflamatório de 

mononucleares, angiogenese nos animais com DM e na presença de mononucleares dos 

tratados sem DM. Ainda aos 21DAI houve aumento significativo de angiogenese e 

fibroblastos nos tratados sem DM. 

A quantidade de colágeno foi estatisticamente significante nos grupos tratados 

com o US quando comparados com os animais não tratados, tanto para os grupos de 

animais sem DM quanto para os grupos dos animais induzidos à DM (Tabela 2). 

 

Tabela 2: Porcentagem de deposição de colágeno ao longo dos dias experimentais em 

ratos Wistar com feridas de queimadura de terceiro grau diabéticos e não-diabéticos. 

Valores expressos em mediana (mínimo-máximo). 

 14 DAI  21 DAI  30 DAI  

GC 
10,16 

p<0,001 

10,27 

p<0,001 

10,23 

p<0,001 
(9,08-13,65) (9,08-12,55) (9,08-11,88) 

GNDT 
12,72 20,59 20,96 

(7,38-19,92) (19,24-22,30) (19,91-21,79) 

 

GD 
10,17 

p<0,001 

10,11 

p<0,001 

10,15 

p<0,001 
(9,17-12,49) (9,06-12,48) (9,57-13,94) 

GDT 
16,18 14,15 19,54 

(9,95-19,13) (9,99-22,64) (9,85-21,55) 
Legenda: DAI = dias após a indução; GC = grupo controle; GNDT = grupo não-diabético tratado; GD = 

grupo diabético; GDT = grupo diabético tratado; Teste estatístico: Mann-Whitney, comparação entre 

grupos tratado e controle. 
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  Figura 1 

A B 

C D 

E F 

G H 

Foto demonstrando o grau de contração da ferida por queimadura de 3º grau em 

ratos com e sem diabetes na macroscopia. Aos 3 dias: A (GD) mostra a presença 

da necrose quando comparado com B (GDT); Aos 7 dias: C (GC) mostra necrose 

quando comparado com D (GNDT); Aos 14 dias: F (GNDT) tecido de 

granulação quando comparado com E (GC); Aos 21 dias: H (GC) reepitelização 

quando comparado com G (GNDT). 
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Figura 2 

A B 

C D 

E F 

G H 

I J 
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Figura 3: Macroscopia dos processos patológicos gerais em queimaduras 

Processos 

patológicos 
DAI 

GCND (n = 5) 

% (n) 

GTND (n = 5) 

% (n) p 

GCD (n = 5) 

% (n) 

GTD (n = 5) 

% (n) p 

A D M Ac A D M Ac A D M Ac A D M Ac 

Necrose 

3    100 (5)  20 (1) 20 (1) 60 (3) > 0,05  20 (1) 60 (3) 20 (1) 40 (2) 60 (3)   < 0,05* 

7  40 (2) 60 (3)   20 (1) 80 (4)  > 0,05  40 (2) 40 (2) 20 (1) 60 (3) 40 (2)   < 0,05* 

14 80 (4) 20 (1)   80 (4) 20 (1)   > 0,05 60 (3) 40 (2)   80 (4) 20 (1)   > 0,05 

21 100(5)    100(5)    > 0,05 100 (5)    100 (5)    > 0,05 

30 100 (5)    100 (5)    > 0,05 100 (5)    100 (5)    > 0,05 

 

Tec. Granulação 

3 100 (5)    100 (5)    > 0,05 100 (5)    100 (5)    > 0,05 

7 60 (3) 40 (2)    40 (2) 60 (3)  < 0,05*  80 (4) 20 (1)   20 (1) 80 (4)  > 0,05 

14  80 (4) 20 (1)    80 (4) 20 (1) < 0,05*  20 (1) 60 (3) 20 (1)   40 (2) 60 (3) > 0,05 

21 60 (3) 40 (2)   40 (2) 60 (3)   > 0,05 60 (3) 20 (1) 20 (1)  60 (3) 40 (2)   > 0,05 

30 60 (3) 40 (2)   100 (5)    > 0,05 80 (4) 20 (1)   80 (4) 20 (1)   > 0,05 

 

Reepitelização 

3 100 (5)    100 (5)    > 0,05 100 (5)    100 (5)    > 0,05 

7 100 (5)    60 (3) 40 (2)   > 0,05 20 (1) 80 (4)   20 (1) 80 (4)   > 0,05 

14   100 (5)    80 (4) 20 (1) > 0,05  60 (3) 40 (2)    100 (5)  > 0,05 

21   100 (5)     100 (5) < 0,05*   60 (3) 40 (2)   40 (2) 60 (3) > 0,05 

30   40 (2) 60 (3)    100 (5) > 0,05   20 (1) 80 (4)    100 (5) > 0,05 

 

Fibrose 

3 100 (5)    100 (5)    > 0,05 100 (5)    100 (5)    > 0,05 

7  100 (5)    60 (3) 40 (2)  > 0,05 20 (1) 80 (4)   20 (1) 80 (4)   > 0,05 

14   100 (5)    80 (4) 20 (1) > 0,05  60 (3) 40 (2)    100 (5)  > 0,05 

21   40 (2) 60 (3)   40 (2) 60 (3) > 0,05   60 (3) 40 (2)   40 (2) 60 (3) > 0,05 

30    100 (5)    100 (5) > 0,05   20 (1) 80 (4)    100 (5) > 0,05 

 

Para a análise estatística, as alterações foram consideradas da seguinte forma: A-ausente, D-discreto; M-moderado; Ac-acentuado; e submetido ao teste de Mann-Whitney. * Resultado estatisticamente 

significativo. 
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Figura 4: Microscopia dos processos patológicos gerais da derme em queimaduras 

Processos 

patológicos 
DAI 

GCND (n = 5) 

% (n) 

GTND (n = 5) 

% (n) p 

GCD (n = 5) 

% (n) 

GTD (n = 5) 

% (n) p 

A D M Ac A D M Ac A D M Ac A D M Ac 

Necrose 

3    100 (5)    100 (5) > 0,05    100 (5)    100 (5) > 0,05 

7   100 (5)    100 (5)  > 0,05   100 (5)    100 (5)  > 0,05 

14  20 (1) 80 (4)   20 (1) 80 (4)  > 0,05  20 (1) 80 (4)   20 (1) 80 (4)  > 0,05 

21 80 (4) 20 (1)   80 (4) 20 (1)   > 0,05 40 (2) 60 (3)   40 (2) 60 (3)   > 0,05 

30 100 (5)    100 (5)    > 0,05 60 (3) 40 (2)   60 (3) 40 (2)   > 0,05 
 

Fibrina 

3    100 (5)    100 (5) > 0,05    100 (5)    100 (5) > 0,05 

7   100 (5)    100 (5)  > 0,05   100 (5)    100 (5)  > 0,05 

14 60 (3) 40 (2)   60 (3) 40 (2)   > 0,05  100 (5)    100 (5)   > 0,05 

21 100 (5)    100 (5)    > 0,05 100 (5)    100 (5)    > 0,05 

30 100 (5)    100 (5)    > 0,05 100 (5)    100 (5)    > 0,05 
 

Infiltrado PMN 

3   100 (5)    100 (5)  > 0,05   80 (4) 20 (1)   80 (4) 20 (1) > 0,05 

7  60 (3) 40 (2)   40 (2) 60 (3)  > 0,05  80 (4) 20 (1)   80 (4) 20 (1)  > 0,05 

14 60 (3) 20 (1) 20 (1)   80 (4) 20 (1)  > 0,05 40 (2) 60 (3)    100 (5)   > 0,05 

21 60 (3) 40 (2)    80 (4) 20 (1)  > 0,05 100 (5)    80 (4) 20 (1)   > 0,05 

30 100 (5)    100 (5)    > 0,05 100 (5)    100 (5)    > 0,05 
 

Infiltrado MN 

3 80 (4) 20 (1)   60 (3) 40 (2)   > 0,05 40 (2) 60 (3)   40 (2) 60 (3)   > 0,05 

7 40 (2) 60 (3)     100 (5)  < 0,05* 40 (2) 60 (3)   40 (2) 60 (3)   > 0,05 

14  80 (4) 20 (1)     100 (5) < 0,05*  40 (2) 40 (2) 20 (1)   40 (2) 60 (3) > 0,05 

21  80 (4) 20 (1)    80 (4) 20 (1) < 0,05*   100 (5)     100 (5) < 0,05* 

30 40 (2) 60 (3)    20 (1) 80 (4)  < 0,05*  100 (5)     100 (5)  < 0,05* 
 

Angiogênese 

3 80 (4) 20 (1)    60 (3) 40 (2)  < 0,05* 80 (4) 20 (1)   80 (4) 20 (1)   > 0,05 

7 60 (3) 20 (1) 20 (1)    40 (2) 60 (3) < 0,05*  20 (1) 20 (1) 60 (3)  20 (1) 20 (1) 60 (3) > 0,05 

14  80 (4) 20 (1)    20 (1) 80 (4) < 0,05*  20 (1) 20 (1) 60 (3)    100 (5) > 0,05 

21  60 (3) 40 (2)    20 (1) 80 (4) < 0,05*  60 (3) 40 (2)     100 (5) < 0,05* 

30  60 (3) 20 (1) 20 (1)   20 (1) 80 (4) > 0,05  60 (3) 20 (1) 20 (1)    100 (5) < 0,05* 
 

Fibroblasto 

3 100 (5)     40 (2) 60 (3)  < 0,05* 100 (5)    40 (2) 60 (3)   > 0,05 

7 100 (5)      20 (1) 80 (4) < 0,05*  60 (3) 40 (2)   40 (2) 60 (3)  > 0,05 

14  80 (4) 20 (1)     100 (5) < 0,05*  60 (3) 40 (2)     100 (5) < 0,05* 

21  60 (3) 20 (1) 20 (1)    100 (5) < 0,05*   60 (3) 40 (2)    100 (5) > 0,05 

30  20 (1) 40 (2) 40 (2)    100 (5) > 0,05   60 (3) 40 (2)    100 (5) > 0,05 
 

Para a análise estatística, as alterações foram consideradas da seguinte forma: A-ausente, D-discreto; M-moderado; Ac-acentuado; e submetido ao teste de Mann-Whitney. * Resultado estatisticamente significativo. 
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DISCUSSÃO 

No presente trabalho comparou-se as alterações morfométricas, macroscópicas e 

microscópicas em ratos Wistar com e sem DM tratados com US. 

Constatou-se que o grau de contração da ferida e a quantidade do colágeno 

depositado no reparo foram significativamente maiores em todos os dias experimentais 

nos grupos tratados em comparação aos grupos controles, nos animais com e sem 

diabetes.  

Os resultados da contração das feridas em estudos com o US (LI et al., 2009; 

AMINI et al., 2013), em seres humanos, são semelhantes aos achados do presente 

trabalho, o que representa um modelo experimental viavel para a metodologia 

terapêutica proposta. Contudo, no estudo de Altomare et al. (2009) verificaram que a 

contração da ferida foi maior somente na fase proliferativa no grupo tratado quando 

comparados com o controle em animais com lesão cirúrgica simples e, sem alteração na 

contração da ferida, na comparação dos grupos com lesão cirúrgica por isquemia 

tecidual periférica. Esses dados diferem em parte do presente estudo, pois, como 

relatado anteriormente, todos os grupos tratados apresentaram redução significativa da 

contração da ferida quando comparados com os grupos controles, tanto para os animais 

com e sem DM. 

Em relação à macroscopia, a presença da necrose nas fases inflamatória e 

proliferativa foi significativamente maior no grupo controle quando comparado com o 

grupo tratado dos animais com DM. Esses resultados diferem dos encontrados em 

outros estudos pelo fato que, no trabalho em questão, a necrose foi desbridada no 

primeiro dia após a lesão por queimadura. Essa técnica foi escolhida para melhorar e 

acelerar o processo depurativo da lesão e diminuir a possibilidade de contaminação 

bacteriana, com isso, foi possível melhorar a ação e o efeito da emissão da onda 

longitudinal do US. Outro aspecto relevante utilizado foi o curativo oclusivo e úmido, 

pois, tal procedimento garantiu a hidratação da ferida, minimizando a formação de 

crostas e traumatismos (EMSEN, 2007; AMINI et al., 2013). Os grupos tratados com 

US quando comparados com os controles também apresentaram diferenças 

significativas no tecido de granulação nas fases inflamatória e proliferativa, e na 

reepitelização na fase proliferativa, nos animais sem DM. Esses resultados são 

semelhantes aos encontrados na literatura independentemente do tecido utilizado para os 

estudos, como por exemplo, ossos (FREITAS; MORTARI, 2014) e tendões 

(AMÂNCIO et al., 2006; OLSSON et al., 2008). 
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Na análise microscópica, as principais diferenças significativas encontradas no 

presente estudo são a presença de células mononucleares, principalmente na fase 

regenerativa do processo de cicatrização da ferida, a angiogênese, o fibroblasto e o 

colágeno, maiores em ambos os grupos tratados quando comparados com os respectivos 

grupos controles com e sem DM. Os resultados do presente estudo são semelhantes aos 

realizados por outros autores, mesmo utilizando parâmetros, tecidos  e modelos 

experimentais diferentes (YOUNG; DYSON, 1990; FERNANDES; ALVES; SOUZA, 

2003; AMÂNCIO et al., 2006;  FREITAS; FREITAS; STRECK, 2011). De acordo com 

a literatura o efeito atérmico (acústico) do US, na região de emissão, estimula as 

propriedades biológicas dos tecidos, principalmente na fase inflamatória, favorece a 

migração de células, citocinas e fatores de crescimento que induzem a formação de 

novos vasos, fibroblastos e, consequentemente, a produção de uma nova matriz de 

colágeno (DUARTE, 2003; OLSSON et al., 2008).  

O presente trabalho demonstra que o colágeno foi significativamente maior nas 

fases proliferativas e de remodelamento dos grupos tratados quando comparados com os 

grupos controles nos animais com e sem DM. Resultados anteriores coincidem com os 

estudos que avaliaram os efeitos do US nas lesões de pele em outros modelos 

experimentais (coelho e equinos) sem diabetes nas mesmas fases correspondentes 

(AMÂNCIO et al., 2006 e FREITAS; FREITAS; STRECK, 2011). 

Na fase profilerativa, a terapia por US promove uma maior motilidade dos 

fibroblastos, no qual são estimulados a produzir mais colágeno. Isso parece ocorrer 

devido ao aumento na permeabilidade da membrana celular (WEINHEIMER-HAUS et 

al., 2014). O US auxilia na promoção da reorientação das fibras de colágeno levando-as 

a uma maior elasticidade e com pequena perda da força tensil. As propriedades 

mecânicas da cicatriz estão relacionadas à quantidade de colágeno e arranjo ou 

alinhamento de colágeno no leito da ferida (WOLLINA et al. 2012; AMINI et al., 

2013). 

No presente estudo a DM provocou espessamento progressivo da arteríola 

central da polpa branca, semelhante ao observado em seres humanos com pé diabético 

(MEIRELES et al., 2009; ANDRADE et al., 2014) e alterações progressivas da parede 

de todas as arteríolas renais em ratos Wistar com nefropatia diabética induzidas 

experimentalmente (SILVA, 2011). 

Conclui que o ultrassom controlou a necrose, provocou aumento significativo no 

tecido de granulação e na contração das feridas nas fases inflamatória e proliferativa, 
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mas provocou cronicidade do processo cicatricial com a persistência de angiogênese e 

infiltrado inflamatório na fase de remodelamento apesar de favorecer a reepitelização. 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

No presente trabalho comparou-se as alterações morfométricas, macroscópicas e 

microscópicas em ratos Wistar com e sem DM tratados com LBP e US. Constatou-se 

que o grau de contração da ferida e a quantificação do colágeno depositado no reparo, 

analisados em estudo cego, foram significativamente maiores em todos os dias 

experimentais nos grupos tratados em comparação aos grupos controles, nos animais 

com e sem diabetes. 

Neste estudo foi constatado que o grau de contração da ferida, analisado em 

estudo cego, foi significativamente maior em todos os dias experimentais nos grupo 

tratados em comparação ao grupo controle, nos ratos Wistar com e sem DM. Os 

resultados dos estudos de Al-Watban; Andres (2001); Al-Watban; Zhang; Andres 

(2007) e Al-Watban (2009) são os que mais aproximam com os achados do presente 

estudo. Eles utilizaram o LBP em diversos comprimentos de onda, variando entre 632 a 

904 nm, e diversas doses (5, 10, 20 e 30 J/cm
2
) divididos em dois grupos de animais não 

diabéticos e animais induzidos à diabetes. Tanto no grupo diabético quanto no grupo 

não diabético, a redução das feridas por queimadura e por lesão cirúrgica foi 

estatisticamente significante quando comparados com os grupos controles. 

Esses resultados não diferem dos estudos de Fekrazadet al. (2014) com LBP de 

AsGa (20 mW) em 36 ratos com queimaduras de 3º grau e divididos em 3 grupos 

(controle, laser verde – 532 nm e laser azul – 405 nm), dose de 1,5 J/cm
2
, por 75 

segundos e área de spot de 1 cm
2
 analisados nos 3, 7, 14 e 21 dias, Fiório et al. (2014) 

em ratos com queimadura de 3º grau e tratados com LBP de GaAlInP (3mW) com 

comprimento de onda de 660 nm e com dose de 3 e 4 J/cm
2
 e analisados em 8 e 16 dias 

e de Rocha Júnior et al. (2006) onde utilizaram 12 animais divididos em grupos controle 

e tratados com laser AsGa no modo pulsátil, com dose energética de 3,8 J/cm
2
 e tempo 

de aplicação de 15 segundos até o 7º dia experimental, onde todos apresentaram redução 

significativa do grau de contração da ferida em todos os grupos tratados quando 

comparados com o grupo controle. 

No estudo de Altomareet al. (2009) que analisaram o efeito do US nos processos 

de cicatrização de feridas por isquemia em ratos Wistar e tratados com US pulsado de 3 

MHz, com frequência de 100 Hz, modulado a 20%, dose de 0,5 W/cm
2
, tempo de 

aplicação de 3 minutos e em dias alternados, verificaram que a contração da ferida foi 
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maior aos sete e 14 dias no grupo tratado quando comparados com o controle em 

animais sem isquemia e sem alteração na contração da ferida, também aos sete e 14 

dias, na comparação dos grupos com isquemia. Esses dados diferem em parte do 

presente estudo, pois, como relatado anteriormente, todos os grupos tratados 

apresentaram redução significativa da contração da ferida quando comparados com os 

grupos controles, tanto para os animais com e sem DM. 

Para Li et al. (2009), a redução do grau de contração da ferida por queimadura 

de extremidades, atendidos no Southwest Hospital – Chongqing-China e tratados com 

US de baixa intensidade foi significativamente maior nos indivíduos do grupo tratado 

quando comparados com o grupo controle. 

Aminiet al. (2013) verificaram que a contração das úlceras em paciente com pé 

diabético e tratados com desbridamento e US foi estatisticamente maior no segundo e 

terceiro mês quando comparada com os outros grupos (controle e sem desbridamento). 

Após esses meses, o grau da contração da ferida não apresentou diferença significativa 

entre os grupos. 

Em relação à macroscopia dos animais tratados com LBP, o único processo 

patológico que apresentou diferença do presente estudo quando comparado com a 

literatura, foi a ausência ou a presença discreta de necrose em todos os grupos 

experimentais. Gupta et al. (2014) utilizaram LBP de GaAs – 904 nm em queimadura 

de ratos e observaram que a necrose persistiu até o 8º dia experimental tanto no grupo 

controle quanto no grupo tratado com LBP e, totalmente ausente, no grupo tratado com 

sulfadiazina de prata. Fato que corresponde semelhantemente com os achados do estudo 

de Mello; Sampedro; Piccinini (2007) em queimaduras de ratos Wistar com óleo vegetal 

e tratados com laser HeNe a 4 J/cm
2
 e Araújo et al. (2007) que após aplicarem LBP de 

HeNe usando dosagem de 1 J em lesões de espessura parcial de coelhos, os mesmos 

observaram grande área de necrose nos grupos controle e tratado até o 5º dia 

experimental. 

Em relação à macroscopia do US, a presença da necrose no terceiro e sétimo dia 

experimental foram significativamente maiores no grupo controle quando comparado 

com o grupo tratado dos animais com DM. Emsen (2007) investigou o efeito do US em 

30 ratos Wistar divididos em três grupos (n=10): controle, US de 3 MHz, pulsado (2 

mson/8 ms off), 0,1 W/cm
2
 e US de 3 MHz, pulsado (2 mson/8 ms off), 0,18 W/cm

2
. No 

grupo controle a presença da necrose no leito e nas bordas da ferida foram 

estatisticamente maiores em todos os dias experimentais. No estudo de Aminiet al. 
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(2013), a presença da necrose nos indivíduos do grupo controle também foi maior e sem 

diferença estatística quando comparada com os outros grupos. Quando comparada ao 

grupo tratado com US e com desbridamento da ferida, esse processo patológico foi 

significativamente maior. 

A principal diferença encontrada entre os estudos tanto dos animais tratados com 

LBP quanto os tratados com US deve-se ao fato que, no trabalho em questão, a necrose 

foi desbridada no primeiro dia após a lesão por queimadura. Essa técnica foi escolhida 

para melhorar e acelerar o processo depurativo da lesão, com isso, foi possível melhorar 

a ação e o efeito da emissão da onda longitudinal do US. Outro aspecto relevante 

utilizado foi o curativo oclusivo e úmido, pois, tal procedimento garantiu a hidratação 

da ferida, minimizando a formação de crostas e traumatismos. 

Também apresentaram diferenças estatísticas no presente estudo, a hemorragia 

no sétimo dia experimental, maior no grupo tratado quando comparado com o grupo 

controle dos animais sem DM, o tecido de granulação nos sétimo e décimo quarto dias 

experimentais, maiores no grupo tratado quando comparado com o grupo controle dos 

animais sem DM e a reepitelização no vigésimo primeiro dia experimental, maior no 

grupo tratado quando comparada com o controle dos ratos Wistar sem DM. Altomareet 

al. (2009), demonstraram que a reepitelização não apresentou diferença estatística na 

comparação entre os grupos isquêmicos tratados e não tratados com o US, mas, esse 

processo patológico foi significativamente maior quando comparado entre os grupos 

tratados com o grupo controle. 

Para discutir os dados da evolução dos processos patológicos na microscopia da 

lesão dos animais tratados com LBP, a análise será dividida de acordo com os estágios 

naturais da cicatrização de feridas. 

Na fase inflamatória do presente estudo nenhum dos processos patológicos 

analisados apresentou diferença significativa na comparação entre os grupos, mas, os 

grupos tratados com LBP apresentaram mais inflamação quando comparados com os 

grupos não tratados, porém, todos os processos patológicos gerais, evoluíram de forma 

muito semelhante com os encontrados na literatura.  

A fase inflamatória ou exsudativa inicia-se logo após a lesão, com formação de 

uma rede de plaquetas e fibrina e migração de neutrófilos, linfócitos e, mais 

tardiamente, os macrófagos, tendo como objetivo remover tecidos desvitalizados 

(BALBINO; PEREIRA; CURI, 2005). A ligação da fibrina, das plaquetas, das células 

endoteliais e leucócitos formam um material indispensável para o resultado do processo 
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de reparação completa da ferida (LAURENS; KOOLWIJK; DE MAAT, 2006; 

WHELAN; CAPLICE; CLOVER, 2014). 

Al-Watban (2009), Fekrazad et al. (2014), Gupta et al. (2014) e Sharifain et al. 

(2014) descrevem que a necrose, a hemorragia, a hiperemia e a fibrina são processos 

essenciais no período de hemostasia, inflamação e migração de células para a região 

lesionada, como por exemplo: plaquetas, neutrófilos, linfócitos, células endoteliais e, 

posteriormente, macrófagos. 

No estudo Leite (2014) sugere-se que a fotomodulação corresponde a um 

aumento inicial do número das células inflamatórias, removendo rapidamente o excesso 

de detritos e, posteriormente, a redução do número destas células, dinamizando a 

produção de fatores de crescimento para as fases seguintes. 

Comparando os resultados dos trabalhos citados com os do presente estudo, 

também foi possível observar que a fotomodulação do LBP foi capaz de aumentar o 

número dos polimorfonucleares sobre a região lesionada e, consequentemente promover 

maior fagocitose sobre os detritos teciduais. 

Na análise da fase proliferativa do estudo em questão, foi possível observar 

diferença significativa tanto na angiogênese quanto na presença de fibroblastos, aos 14 

dias, no grupo dos animais com DM e tratados com LBP quando comparados com os 

não tratados. Na literatura, Mandelbaum; DiSantis; Mandelbaum (2003), Piccolo; 

Piccolo; Piccolo (2004) e Balbino; Pereira; Curi (2005) relatam que a angiogênese 

ocorre paralelamente à fibroplasia, onde os novos vasos darão suporte à formação da 

nova matriz. A terapia com laser promove a modulação inflamatória na região da foto 

irradiação e a presença de células depurativas estimula a liberação de substância, como 

os fatores de crescimento fibroblástico (FGF) e o de células endoteliais (VEGF). Com 

isso, a formação dos novos vasos cria no ambiente um maior suprimento de oxigênio e 

nutrientes, favorecendo a condução de células fibroblásticas e contribuindo para o 

processo cicatricial (ROCHA, 2004). 

Angiogênese e presença de um número moderado para acentuado de 

fibroblastos, aos 15 dias, nos animais tratados com LBP também foram observados no 

estudo de Sugayamaet al. (2008) que induziram a queimadura por escaldadura em 36 

ratos Wistar. Estes animais foram divididos em 3 grupos: controle, tratados com LBP de 

1 J/cm
2
 e tratados com LBP a 4 J/cm

2
. O laser utilizado no tratamento foi o diodo de 

GaAlAs (660 nm) e os dias experimentais foram 1, 3, 8, 10, 15 e 21. 
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No estudo de Maet al. (2012) também observaram um aumento significativo da 

angiogênese na histologia aos 14 dias dos animais tratados quando comparados com o 

grupo controle. Quanto ao fibroblasto, o aumento foi significativamente maior tanto na 

histologia aos 8 quanto aos 14 dias. No estudo, eles utilizaram 36 ratos Wistar induzidos 

à DM com estreptozotocina (40 mg/Kg) e que sofreram lesão cirúrgica de 1 cm
2
 no 

dorso, divididos em grupo controle e grupo tratado com um LBP de 630 nm de 

comprimento de onda e dose energética de 3,6 J/cm
2
. 

No estudo de Moraes et al. (2012) que analisaram o efeito anti-inflamatório do 

LBP na cicatrização de terceiro grau em feridas de queimaduras em ratos Wistar. Eles 

foram divididos em três grupos: grupo controle, grupo tratado com LBP, diodo de 

AlGaInP, comprimento de onda de 660 nm, potência de 35 mW e dosagem de 3 J/cm
2
 e 

grupo tratado com dosagem de 6 J/cm
2
. A angiogênese e a presença dos fibroblastos 

começaram a ser evidenciadas logo aos 7 dias e com diferença significativa aos 14 dias 

no grupo tratado com LBP de 6 J/cm
2
 quando comparado aos outros dois grupos. 

A presença da formação de novos vasos e da migração fibroblástica na região da 

lesão por queimadura no presente trabalho é fator condicionante pelo aumento 

significativo do colágeno nessa região principalmente nos grupos tratados com LBP. O 

colágeno é o principal componente estrutural e a principal proteína da matriz 

extracelular, tendo papel fundamental na arquitetura, na resistência dos tecidos e em 

uma ampla variedade de interações célula-célula e célula-matriz. Ainda nessa visão, os 

autores afirmam que a fotomodulação da terapia laser é fundamental para a migração 

fibroblástica e consequentemente e o aumento do número de colágeno na região 

(JANIS; HARRISON, 2014). 

Esses achados são coincidentes com os estudos realizados pelos autores 

Fekrazadet al. (2014), Fiório et al. (2014), Gupta et al. (2014), Dadpay et al. (2012) e 

Moreas et al. (2012) que encontraram diferença significativa da presença do colágeno 

no processo de cicatrização em todos os grupos tratados com LBP quando comparados 

com os grupos controles. 

No estudo de Andrade; Clark; Ferreira (2014) que analisou o efeito da LBP nos 

processos de cicatrização de feridas pode-se constatar uma concordância efetiva na 

deposição de colágeno nas feridas avaliadas no 14º, 21º e 30º dia experimental.  

Busnardo; Biondo-Simões (2010), o aumento de colágeno foi significativamente 

expressivo a partir do 14º dia quando utilizado o LBP com energia de 4 J/cm
2
 aplicado 
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12 segundos por ponto da ferida no modo contínuo quando comparado como grupo 

controle. 

Na análise microscópica dos animais tratados com US, as principais diferenças 

significativas encontradas no presente estudo são a presença de células mononucleares, 

principalmente na fase regenerativa do processo de cicatrização da ferida, a 

angiogênese, o fibroblasto e o colágeno, maiores nos grupos tratados quando 

comparados com os grupos controles dos animais com e sem DM. O efeito atérmico 

(acústico) do US, na região de emissão, estimula as propriedades biológicas dos tecidos, 

principalmente na fase inflamatória, favorece a migração de células, citocinas e fatores 

de crescimento que induzem a formação de novos vasos, fibroblastos e, 

consequentemente, a produção de uma nova matriz de colágeno (DUARTE, 2003; 

OLSSON et al., 2008). 

Young; Dyson (1990) analisaram a angiogênese nas feridas de ratos Wistar 

tratados com US de 3 MHz, modo pulsado, com dosagem de 0,1 W/cm
2
, com um tempo 

de emissão de 5 minutos por dia, durante 5 dias seguidos. Eles observaram diferença 

significativa na formação de vasos no leito dessas feridas dos animais do grupo tratado 

quando comparados com o grupo controle. Após esses 5 dias, a terapia pelo US foi 

interrompida e as análises histológicas desse material não apresentou mais diferença 

significativa entre os grupos. Fernandes; Alves; Souza (2003) avaliaram o efeito do US 

na tendinite do tendão flexor digital superficial de equinos. Foram estudados 18 animais 

divididos em 3 grupos com 6 animais cada. Grupo A: tratados com US contínuo de 3 

MHz, intensidade de 1 W/cm
2
, por 6 minuto; Grupo B: mesma metodologia, porém na 

modalidade pulsada; Grupo C: controle. No estudo histológico foi avaliada diferença 

significativa na angiogênese para o grupo pulsado em comparação com os outros dois 

grupos e uma maior atividade fibroblástica nos dois grupos tratados quando comparada 

com o grupo controle. 

Na fase inflamatória, as forças geradas pelas correntes acústicas alteram a 

permeabilidade da membrana celular dos macrófagos e, com isso, acelera o potencial de 

resolução normal da inflamação. Essa aceleração deve-se à suave agitação do líquido 

dos tecidos que aumentao movimento das partículas e fragmentos celulares e a taxa de 

fagocitose (CAMBIER; VANDERSTRAETEN, 1997; FURUSAWA et al., 2014). 

Nos estudos de Amâncio et al. (2006) e Freitas; Freitas; Streck (2011) que 

utilizaram a ação do US nos enxertos de pele em coelhos observa-se concentração 

aumentada de colágeno nos dias experimentais correspondentes às fases proliferativa e 



78 
 

 

regenerativas, o que coincide com os achados do presente estudo, onde, o colágeno foi 

significativamente maior em todos os dias experimentais nos grupos tratados quando 

comparada com os grupos controles tanto dos ratos Wistar com quanto dos sem DM. 

Na fase profilerativa, a terapia por US promove uma maior motilidade dos 

fibroblastos, no qual são estimulados a produzir mais colágeno. Isso parece ocorrer 

devido ao aumento na permeabilidade da membrana celular (WEINHEIMER-HAUS et 

al., 2014). O US auxilia na promoção da reorientação das fibras de colágeno levando-as 

a uma maior elasticidade e com pequena perda da forçatensil. As propriedades 

mecânicasda cicatriz estão relacionadas à quantidade de colágenoe arranjo ou 

alinhamento de colágeno no leito da ferida (WOLLINA et al. 2012; AMINI et al., 

2013). 
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7 CONCLUSÃO 

 

 

De acordo com a metodologia utilizada e com base na análise dos resultados dos 

grupos comparados, pode-se concluir que os tratamentos tanto com o LBP quanto com 

o US, a contração e a quantidade de colágeno na ferida dos animais com e sem DM 

mostraram eficiência em relação aos controles em todos os dias experimentais. 

Na análise macroscópica, o LBP não demonstrou diferença significativa entre os 

processos patológicos gerais avaliados quando comparados com os controles, tanto para 

os animais com DM como para os sem DM. Já o US foi mais eficiente no controle da 

necrose aos 3 e 7 dias experimentais dos animais com DM, na formação de tecido de 

granulação aos 7 e 14 dias e na reepitelização aos 21 dias dos animais sem DM, mas, 

aos 7 dias apresentou uma maior hemorragia no leito da ferida quando comparada com 

o controle dos animais sem DM, justificando o efeito térmico do método. 

Na microscopia, a angiogênese e os fibroblastos foram os processos patológicos 

gerais que apresentaram as principais diferenças significativas em relação ao tratamento 

do LBP quando comparados com os controles. No US, o infiltrado MN, a angiogênese e 

os fibroblastos comportaram significativamente maior nos grupos tratados quando 

comparados com os controles, porém, negativamente o US persistiu com essas 

diferenças significativas até a fase de remodelamento. 

Com isso, o US tem uma eficácia maior na fase inflamatória e proliferativa 

quando comparado com o LBP, mas, na fase de remodelação da ferida, o LBP modula 

melhor o processo inflamatório e, consequentemente, uma cicatrização eficiente. 
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