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RESUMO 

INTRODUÇÃO: As feridas podem ser denominadas alterações da integridade 

anatômica da pele, resultantes de eventos traumáticos, vasculares, infecciosos ou 

neoplásicos, com isso novas técnicas de tratamentos de feridas vêm sendo estudadas 

e avaliadas para melhor tratamento e cicatrização. OBJETIVO: Analisar o que se tem 

publicado sobre tratamento de feridas com laserterapia. METODOLOGIA: Revisão de 

literatura realizada por meio das bases de dados BDENF, LILACS e SciELO. 

Elencaram-se os descritores de acordo com os Descritores em Ciências da Saúde 

(DeCs), “terapia a laser com luz de baixa intensidade” AND “cicatrização e terapia a 

laser” AND “cicatrização”. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A laserterapia é uma 

terapêutica que vem sendo utilizada para cicatrização tecidual, trazendo uma série de 

benefícios. Atuação e autonomia profissional do enfermeiro representa a capacidade 

de se gerir, tomar decisões de modo independente baseado nos seus conhecimentos 

técnico-científicos e nas legislações que regem sua profissão. CONCLUSÃO: A 

laserterapia de baixa potência vem evidenciando muitos benefícios. É uma terapia 

complementar ao tratamento convencional, trazendo qualidade na cicatrização e 

reduzindo assim o sofrimento do paciente. 

 

 

 

Palavras-chaves: Enfermagem, terapia a laser com luz de baixa intensidade e 

cicatrização. 

 



2 
 

 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: Wounds can be called alterations of the anatomical integrity of the 

skin, resulting from traumatic, vascular, infectious or neoplastic events. Thus, new 

wound treatment techniques have been studied and evaluated for better treatment and 

healing. OBJECTIVE: To analyze what has been published about the treatment of 

wounds with laser therapy. METHODOLOGY: Literature review conducted through the 

databases BDENF, LILACS and SciELO. The descriptors were listed according to the 

Descriptors in Health Sciences (DeCs), low intensity light laser therapy AND scarring 

and laser therapy AND scarring. RESULTS AND DISCUSSION: Laser therapy is a 

therapy that has been used for tissue healing, bringing a series of benefits. The nurse's 

performance and professional autonomy represents the ability to manage, make 

decisions independently based on their technical-scientific knowledge and the laws 

that govern their profession. CONCLUSION: Low power laser therapy has shown 

many benefits. It is a complementary therapy to conventional treatment, bringing 

quality in healing and thus reducing the patient's suffering. 

 Keywords: Nursing, low intensity laser therapy and healing. 

 

1 INTRODUÇÃO  

As feridas podem ser denominadas alterações da integridade anatômica da pele, 

resultantes de eventos traumáticos, vasculares, infecciosos ou neoplásicos. 

(SOBEST, 2017). Assim, também ocorre quando as áreas que sofreram exposição 

prolongada a pressões, ocasionando necrose celular e prejuízo da circulação local 

que usualmente, acontecem sobre uma proeminência óssea, denominadas lesões por 

pressão (BERNARDES,2018). 

 

 

A abordagem terapêutica de feridas será curativa e está relacionada com a 

reversibilidade da lesão envolvendo procedimentos de limpeza, cobertura da ferida e 

tratamentos adjuvantes, sempre com o objetivo de promover a cicatrização da ferida 

e prevenir a proliferação de bactérias nos locais que elas se desenvolveram (CUNHA, 

2017). 
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Cunha (2017), ainda afirma que a escolha do melhor tratamento será influenciada 

pelos fatores intrínsecos (características das feridas) e extrínsecos (características do 

ambiente que o portador da ferida está inserido) consistindo em um processo 

dinâmico, o qual dependerá também das condições clínicas e da evolução das fases 

de cicatrização. 

 

 

Seu tratamento deve ser realizado por uma equipe multiprofissional, e o mesmo 

consiste em um tratamento complexo que envolve aspectos sistêmicos e locais 

(SOBEST, 2017). 

 

 

Com isso novas técnicas de tratamentos de feridas vêm sendo estudadas e avaliadas 

para melhor tratamento e cicatrização. Entre elas, a laserterapia, recurso terapêutico 

que vem sendo amplamente discutido por seus efeitos e sua efetividade, pois o laser 

de baixa intensidade (LBI) possui diversos efeitos nos tecidos vivos, dentre eles uma 

melhor qualidade da cicatrização, o estímulo à microcirculação, os efeitos anti-

inflamatórios, antiedematosos e analgésicos (BERNARDES, 2018). 

 

 

Observou-se que o mecanismo de ação do laser ocorre com a penetração na pele e 

transferência dos fótons para as células, mais precisamente chegando até a cadeia 

de elétrons dentro da membrana mitocondrial, com isso elevando o ritmo de prótons 

e, consequentemente, os níveis de ATP. E com essas mudanças químicas e 

eletroquímicas que vão ocorrendo dentro das membranas mitocondriais vão 

aumentando a síntese de ATP e, assim com esse aumento da atividade celular o 

processo de cicatrização se mantém de forma ágil e regular (BERNARDES, 2018). 

Os profissionais que optarem em utilizar o laser como terapia adjuvante deverão 

desenvolver habilidades capazes de identificar as reais necessidades para cada 

modalidade de tratamento, bem como suas contraindicações, seus resultados 

esperados, assim como suas reações adversas, aplicando sempre em técnica correta 

alinhando às normas brasileiras de biossegurança. 
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Diante do exposto, esse trabalho objetivou analisar publicações sobre o tratamento 

de feridas com uso da laserterapia e responder à seguinte questão norteadora: De 

que maneira a laserterapia atua no processo de cicatrização de feridas? Assim, 

levanta-se a hipótese de que a laserterapia ajuda no processo de cicatrização por 

melhorar a sua qualidade devido aos benefícios sistêmicos e de forma complementar 

às terapias existentes. 

 

2 METODOLOGIA 

Trata-se de uma revisão integrativa de caráter qualitativo. Para o desenvolvimento 

dessa revisão foram percorridas 6 etapas, de acordo com Mendes, Silveira e Galvão 

(2008) a saber: 1º elaboração da questão de pesquisa, 2º busca na literatura, 3º 

categorização dos estudos, 4º avaliação dos estudos, 5º interpretação dos resultados, 

6º apresentação da revisão.Formulou-se para guiar a revisão de literatura, a seguinte 

questão condutora: De que maneira a laserterapia atua no processo de cicatrização 

de feridas?.Coletaram-se os dados de artigos publicados entre os anos de 2014 a 

2018, nas bases de dados LILACS, BDENF e SciELO. Elencaram-se os descritores 

de acordo com os Descritores em Ciências da Saúde (DeCs), realizando as buscas 

da seguinte maneira “terapia a laser com luz de baixa intensidade” AND “cicatrização” 

e “terapia a laser” AND “cicatrização”. Adotaram-se os seguintes critérios de inclusão: 

artigos nos idiomas português, espanhol e inglês, textos completos disponíveis 

eletronicamente e de forma gratuita. Excluíram-se artigos que não responderam à 

pergunta norteadora, teses e dissertações. Os artigos disponíveis em mais de uma 

base de dados foram incluídos apenas uma vez. Encontrou- se inicialmente 87 artigos. 

Aplicados os critérios de elegibilidade e após a leitura dos títulos foram selecionados 

41. Após a leitura dos resumos selecionou-se 39. Por fim, após a leitura dos textos 

completos, foram selecionados 07 artigos, que compõem a amostra deste estudo.  A 

seleção dos mesmos encontra-se melhor demonstrada no quadro abaixo: 

 

Quadro 1 – Seleção dos artigos para compor o estudo 

Bases Descritores 

Quantida
de Total 

por 
busca 

Titulo Resumos 
Texto 

completo 
Amostra 

LILACS 
Terapia a 

laser com luz 
de baixa 

00 00 00 00 02 
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intensidade 
AND 

cicatrização 
Terapia a 
laser AND 

cicatrização 
35 15 13 02 

SCIELO 

Terapia a 
laser com luz 

de baixa 
intensidade 

AND 
cicatrização 

01 01 01 01 

04 

Terapia a 
laser AND 

cicatrização 
49 23 23 03 

BDENF 

Terapia a 
laser com luz 

de baixa 
intensidade 

AND 
cicatrização 

00 00 00 00 

01 

Terapia a 
laser AND 

cicatrização 
02 02 02 01 

TOTAL 87 41 39 07 07 

 

Fonte: Autores, 2019. 

 

3 RESULTADOS 

Dos 07 estudos identificados, foram encontrados estudos longitudinais, estudo de 

caso, estudo prospectivo e estudo transversal. Ao que se refere ao período de 

publicação dos artigos selecionados, tem-se 1 artigo de 2014, 2 artigo de 2015, 01 

artigo 2016, 2 artigos de 2017, 1 artigo de 2018. 

 

 

Os estudos foram classificados com base na categorização da Agency for Healthcare 

Reserch and Quality (AHRQ) dos Estados Unidos da América. A qualidade das 

evidências é classificada em seis níveis: nível I, metanálise de múltiplos estudos 

controlados; nível II, estudo individual com desenho experimental; nível III, estudo com 

desenho quase-experimental como estudo sem randomização com grupo único pré e 

pós-teste, séries temporais ou caso-controle; nível IV, estudo com desenho não-

experimental como pesquisa descritiva correlacional e qualitativa ou estudos de caso; 



6 
 

nível V, relatório de casos ou dado obtido de forma sistemática, de qualidade 

verificável ou dados de avaliação de programa; nível VI, opinião de autoridades 

respeitáveis baseada na competência clínica ou opinião de comitês de especialistas, 

incluindo interpretações de informações baseadas em pesquisas; opiniões 

reguladoras ou legais. 

Quadro 2 - Distribuição dos artigos científicos de acordo com título, autores, ano, nível 

de evidência, revista, objetivo e principais resultados 

TITULO AUTORES ANO 
NÍVEL DA 

EVIDÊNCIA 
OBJETIVO RESULTADOS 

Efeitos da terapia 
de luz de baixa 
potência na 
cicatrização de 
feridas: LASER x 
LED  

CHAVES, M. 

E. A. et al 
2014 IV 

Foi determinar os 
efeitos biológicos 
que suportam o 
uso de LED na 
cicatrização de 
feridas, e 
identificar os 
parâmetros do 
LED para o 
tratamento de 
feridas. 

O LED e o LASER 
promovem efeitos 
biológicos semelhantes, 
como diminuição das 
células inflamatórias, 
aumento da proliferação 
de fibroblastos, 
estimulação da 
angiogênese, formação de 
tecido de granulação e 
aumento da síntese de 
colágeno. Os parâmetros 
de irradiação também são 
semelhantes entre LED e 
LASER. 

Efeitos da terapia 
a laser de baixo 
nível (LLLT) no 
processo de 
cicatrização de 
úlceras diabéticas 
no pé 

FEITOSA, M. 
C. P. et al 

2015 V 

Efeitos da terapia 
a laser de baixo 
nível (LLLT) no 
processo de 
cicatrização de 
úlceras diabéticas 
no pé. 

Os resultados obtidos 
demostram que a TLBI, 
potencializa a aceleração 
do processo de reparo 
tecidual de ulcera em pé 
diabético, além de 
apresentar importante 
ação analgésica, nos 
pacientes estudados, e 
que a associação da TLBI 
ao óleo de Helianthus 
annuus se apresenta 
como um importante 
estratégia terapêutica.  

Impacto da 
laserterapia na 
qualidade de vida 
de pacientes 
oncológicos 
portadores de 
mucosite oral 

REOLON L. 

Z. et al 
2017 III 

Averiguar a 
qualidade de vida 
dos pacientes 
com mucosite oral 
induzida pelos 
tratamentos 
antineoplásicos 
previamente à 
aplicação de 
laserterapia e 
posterior à 

A qualidade de vida 
melhorou após as 
sessões de laserterapia, 
sendo que as mudanças 
mais significativas 
ocorreram nos domínios 
ligados à dor, aparência, 
deglutição, mastigação, 
fala, paladar e salivação, 
sendo o laser de baixa 
potência uma ferramenta 
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regressão das 
lesões orais. 

adequada no manejo da 
mucosite oral. 

Avaliação e 
tratamento de 
feridas, 
orientações dos 
profissionais de 
saúde. 

SANTOS, J. 

B., et al. 
2015 III 

Foi elaborado 
para servir como 
apoio a equipe na 
atividade de 
orientar e realizar 
de maneira 
eficiente o 
cuidado com 
feridas de pele. 

Este manual procurou 
abordar alguns cuidados e 
ações da equipe 
multidisciplinar que podem 
auxiliar na realização de 
uma assistência eficaz aos 
pacientes em tratamentos 
de feridas. 

Representações 
sociais 
de autonomia 
profissional do 
enfermeiro na 
prevenção e 
tratamento de 
feridas. 

SANTOS, E, 

I, et al. 
2016 III 

Analisar as 
representações 
sociais laboradas 
por enfermeiros 
cerca de sua 
autonomia 
profissional na 
prevenção e 
tratamento de 
feridas 

Os enfermeiros, em seu 
saber social, 
correlacionam o conceito 
autonomia ao nível de 
conhecimento, revelam 
obstáculos como a 
interferência da equipe 
médica nas atividades 
desenvolvidas e 
comparam o nível de 
autonomia profissional em 
diferentes níveis de 
atenção em saúde vigente. 

Efeitos da 
laserterapia no 
tratamento de 
lesões por 
pressão: uma 
revisão 
sistemática 

BERNARDE
S, L. O e 
JURADO, S. 
R. 

2018 IV 

Estudar a eficácia 
da laserterapia no 
processo de 
cicatrização de 
lesões por 
pressão. 

 Foram selecionados onze 
artigos científicos, dentre 
os quais podemos 
destacar que doses de 4 

J/cm
2 
com comprimento de 

onda de 658 nm foram as 
mais eficazes no 
tratamento das lesões por 
pressão. 

Construção e 
validação de um 
algoritmo para 
aplicação de laser 
no tratamento de 
ferida 

CUNHA, 

D.R. et al 
2017 IV 

Construir e validar 

um algoritmo para 

laserterapia em 

feridas. 

As respostas dos 
profissionais sobre a 
facilidade de leitura do 
algoritmo indicaram: 
41,70% para 
ótimo; 41,70% para bom; 
16,70% para regular. 
Quanto à opinião dos 
participantes, se o 
algoritmo era suficiente 
para apoiar as suas 
decisões relacionadas à 
avaliação da ferida e à 
limpeza da ferida, 87,5% 
afirmaram que sim para 
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ambas as questões; sobre 
a opinião dos participantes 
se o algoritmo continha 
informações suficientes 
para apoiar a sua decisão 
quanto à escolha dos 
parâmetros do laser, 
91,7% afirmaram que sim. 
Com relação ao teste de 
Coeficiente Alfa de 
Cronbach, observou-se 
que o questionário 
apresenta confiabilidade 
(α=0,962). 

 

4 DISCUSSÃO 

Quando ocorre a descontinuidade do tecido epitelial, das mucosas ou órgãos, as 

funções básicas de proteção da pele são comprometidas. A ferida resultante dessa 

descontinuidade pode ser causada por fatores extrínsecos, como incisão cirúrgica, 

trauma, e por fatores intrínsecos, como as produzidas por infeções (SANTOS, 2015). 

 

 

As feridas podem ser classificadas quanto à causa, ao conteúdo microbiano, ao tipo 

de cicatrização, ao grau de abertura e ao tempo de duração. A pele, quando lesada, 

inicia imediatamente uma série de fases sobrepostas, denominado cicatrização. A 

cicatrização será entendida como um processo interdependente, contínuo e 

complexo, cujo a finalidade é restaurar o tecido lesado (SANTOS, 2015). 

 

 

Várias feridas tornam-se crônicas e afetam negativamente a vida do indivíduo em 

todos os aspectos, causando uma série de problemas, como dor, alterações na 

autoestima, a depender da região anatômica poderá comprometer a autoimagem, 

sofrendo impacto também na  espiritualidade, reduzindo a qualidade de vida e 

causando comprometimento funcional, vergonha e constrangimento no convívio 

social, fazendo com que os tornem um excluído social, a medida que deixa de realizar 

atividade cotidianas (CUNHA, 2017). 

 

 

Fonte: Autores, 2019 
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Qualidade de vida é um conceito crescentemente empregado na avaliação das 

condições de saúde de indivíduos e de grupos populacionais, e do impacto das 

aplicações terapêuticas associadas a diferentes enfermidades (Reolon, 2017). 

 

 

Reolon et al, (2017) citam que a expressão qualidade de vida tem sido utilizada como 

indicador para avaliar o impacto de alguns tratamentos em portadores de diversas 

enfermidades. A melhora na qualidade de vida de pacientes enfermos pode ser um 

argumento que justifique a escolha de uma determinada modalidade terapêutica, afim 

de adaptar o que há disponível às necessidades biopsicossociais do indivíduo. 

 

 

No estudo de REOLON et al, 2017, a amostra foi composta de 18 pacientes, antes da 

laserterapia, os principais problemas evidenciados pelos pacientes foram: dor (23%), 

mastigação (17%) e ansiedade (15%). Os demais foram: fala (13%), deglutição (10%), 

salivação (8%), humor e paladar (6% cada um dos itens), e aparência (2%). Após o 

tratamento com laser, os principais problemas apontados foram: ansiedade (33%), 

atividade (17%), humor e mastigação (11% em cada um dos domínios). Os demais 

foram: deglutição (9%), fala (7%), dor e recreação/lazer (4% cada um) e paladar e 

salivação (2% cada um). Com isso, analisou-se uma redução em algumas queixas dos 

problemas mais importantes, destacando-se a dor. Observou-se melhora evidente na 

mastigação, deglutição, paladar e salivação. Destacando diferença significativa entre 

o uso do laser de baixa potência com relação aos problemas. 

 

 

Os lasers podem ser utilizados como antimicrobiano, além de acelerarem o processo 

de reparo e cicatrização de lesões na mucosa. Dados também confirmados por 

autores citados no estudo comparam que os efeitos da terapia com laser de baixa 

intensidade (λ=660nm ou λ=780nm) no tratamento de mucosite oral com outras 

terapias adjuvantes são inovadores e melhoram a qualidade de vida dos pacientes 

(REOLON at al, 2017). 
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A maneira como a luz interage com os tecidos biológicos dependerá das 

características e parâmetros dos dispositivos de luz, principalmente o comprimento de 

onda e a dose, e também as propriedades ópticas do tecido. Em relação às 

características dos dispositivos de luz, o laser consiste em uma cavidade óptica 

ressonante e diferentes tipos de meios ativos, como materiais sólidos, líquidos ou 

gasosos, nos quais os processos de geração de luz ocorrem através da passagem de 

uma corrente elétrica (Chaves et al, 2014). 

 

 

Segundo Feitosa,et al,(2015), a laserterapia consiste em radiação de luz amplificada 

de baixa potência capaz de promover efeitos bioquímicos, bioelétricos e 

bioenergéticos. Todavia, ainda há escassez de evidências sobre sua efetividade, o 

que pode estar relacionada tanto à ausência de protocolos que padronizem o seu uso 

como aos diferentes modelos experimentais utilizados em humanos, dificultando a 

comparação entre os estudos. 

 

 

Bernandes e Jurado (2018), afirmam que a laserterapia é um dos recursos te-

rapêuticos que vem sendo amplamente utilizado para a cicatrização tecidual. O laser 

de baixa intensidade (LBI) tem uma série de benefícios em tecidos vivos, tais como: 

melhoria da qualidade da cicatrização, estímulo a microcirculação, efeitos anti-

inflamatórios, antiedematosos e analgésicos. 

 

 

Feitosa, et al (2015) afirma que o uso da terapia a laser de baixa potência  apresenta-

se como uma nova proposta terapêutica, buscando a cura dessas lesões, a melhoria 

da qualidade de vida dos indivíduos afetados, bem como a redução dos custos do 

tratamento em saúde sistema.  

 

 

Em seu estudo de caso clínico, Feitosa et al.(2015) compuseram uma amostra de 16 

pacientes diabéticos tipo II não controlados, portadores de úlcera no membro inferior, 

escolhidos aleatoriamente no ambulatório de pé diabético. Foram realizadas 12 

seções, sendo três semanais, em dias alternados, assim o laser forneceu aos tecidos 
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epitelial e conjuntivo uma renovação celular regular, contribuindo para o processo de 

reparo tecidual. 

 

 

A escolha de um método para o curativo adequado, é necessária uma avaliação 

criteriosa da ferida, por meio de um diagnóstico de enfermagem bem elaborado.  

 

 

A autonomia profissional do enfermeiro representa a capacidade de se gerir, tomar 

decisões de modo independente baseando-se nos seus conhecimentos técnico-

científicos e nas legislações que regem sua profissão. A autonomia do enfermeiro no 

seu processo de trabalho é componente fundamental para a manutenção das 

conquistas legais da profissão e implica diretamente a tomada de decisão para a 

condução do cuidado e hierarquização das prioridades de enfermagem (SANTOS, 

2016). 

 

 

O enfermeiro está diretamente envolvido nas tomadas de decisão nos cuidados a 

indivíduos feridos nos diversos níveis de atenção à saúde. Este é o profissional 

responsável pela identificação, monitoramento e combate aos riscos à integridade 

cutânea, assim como a implantação das medidas necessárias à aceleração do 

processo cicatricial, quando esta é a meta (SANTOS, 2016). 

 

 

SANTOS, 2016 em sua pesquisa com 31 enfermeiros da região dos Lagos no Rio de 

Janeiro, obteve a informação que um dos grandes obstáculos da autonomia 

profissional do enfermeiro, segundo os participantes, é a interferência de outros 

profissionais, principalmente médicos, no cuidado prestado pela enfermagem em 

âmbito hospitalar. Segundo os enfermeiros, os médicos, muitas vezes, não se 

encontram abertos ao diálogo franco sobre as necessidades de saúde identificadas 

pelos enfermeiros, criando um confronto entre profissionais que se mostra infrutífero 

do ponto de vista técnico e científico. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
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A laserterapia de baixa potência vem evidenciando muitos benefícios. É uma terapia 

complementar ao tratamento convencional e quando aplicada sobre feridas cutâneas 

é capaz de estimular a secreção de fatores de crescimento que aceleram o processo 

de cicatrização, aumentando a proliferação do tecido de granulação, reduzir o 

processo inflamatório da lesão, diminuindo a dor, edema, reduzindo assim o 

sofrimento do paciente. 

 

 

SOBRE O TRABALHO Artigo oriundo do trabalho de conclusão de curso no Centro 

Universitário Tiradentes - UNIT/AL. Orientador: Profª Msc. Gabrielle Leite Pacheco Lisbôa, 

Mestra em Enfermagem. Email: gabizinha_lcpacheco@hotmail.com. 
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