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RESUMO: A Ledterapia é uma escolha para acelerar o processo de 

cicatrização, ajudando em diversas disfunções fisiológicas. Sendo um método 

complexo que age através das alterações bioquímicas. O objetivo deste estudo 

é descrever utilização e os benefícios dos LED’S no processo de evolução das 

lesões e caracterizar a importância do enfermeiro na utilização de LED’S. 

Através de um estudo de revisão integrativa, que envolve a sistematização e 

publicação dos resultados bibliográficos, a fim de demonstrar e aprimorar 

novos conhecimentos sobre técnicas atuais do processo de cicatrização das 

lesões. Como resultados preliminares foram encontrados 8 estudos, 

determinados após aplicação dos critérios de elegibilidade, com três eixos 

comuns: Conhecimento do profissional de enfermagem sobre a fototerapia; 

Alterações na Sensibilidade Tecidual; Tratamento a laser de baixa intensidade. 

Palavras - chave: tratamento de feridas; ledterapia; enfermagem;  

INTRODUÇÃO 

 

A Ledterapia é uma escolha para acelerar o processo de cicatrização, 

ajudando em diversas disfunções estéticas e fisiológicas (MOTA et al., 2015). É 

um dos novos métodos de escolha no tratamento de úlcera, equivalente há 

uma série de tratamentos à base de processos fotoquímicos que não queimam 

ou provocam danos à superfície da pele, ela age por meio de Luz emitida por 

Diodo (LED’s), que estimula ou inibe determinadas atividades das células 

favorecendo a regeneração celular. (MENDES et al., 2008). 

É um mecanismo que age através das alterações bioquímicas onde 

inúmeras células se interagem envolvendo os elementos da matriz, as 

proteases e citocinas (SILVA; CARVALHO; JUNIOR, 2011).  

Através dos diferentes tipos de onda, o equipamento pode alcançar os 

efeitos promovendo: há estimulação dos fibroblastos, a produção do colágeno, 

melhora da defesa do organismo, diminuição do tempo de cicatrização, ação 

antiinflamatória e bactericida. (SILVA; CARVALHO; JUNIOR, 2011). 

A Ledterapia é um tratamento que proporcionar mudança de cultura no 

atendimento de saúde no Brasil, aprimorando a assistência e aliviando o 



sofrimento psicológico do cliente. A capacitação e qualificação da enfermagem 

são indispensáveis e que determina a terapia com eficiência e as ações 

fisiológicas (LADEIRA et al.;2010). 

OBJETIVO 

Descrever utilização e os benefícios dos LED’S no processo de evolução 

das lesões e caracterizar a importância do enfermeiro na utilização de LED’S 

na evolução de feridas crônicas. 

METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo de revisão integrativa da literatura, que segundo 

Polit e Beck (2011), consiste em uma técnica de pesquisa que facilita a 

sintetização do conhecimento cientifico já produzido, por meio de analise dos 

resultados já evidenciados em outros estudos realizados por especialistas. 

DESENVOLVIMENTO  

Para guiar a presente revisão integrativa, formulou se a seguinte 

questão: Quais os benefícios dos LED’S no processo de evolução das lesões, 

e a importância do enfermeiro no cuidado com as feridas crônicas? Para busca 

dos artigos foi utilizada as bases de dados Literatura Latino-Americana e do 

Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Scientific Electronic LibraryOnline 

(SCIELO),Medical Literature Analysisand Retrieval Sistem (MEDLINE) e Base 

de Dados de Enfermagem (BDENF), por meio dos seguintes descritores 

definidos através da BVS ciências da saúde: cicatrização; laser; lasers 

semicondutores. 

 Para elegibilidade dos estudos foram utilizados os critérios de inclusão: 

Artigos disponíveis na integra, publicados entre os anos de 2010 a 2017 e na 

língua portuguesa e inglesa.  Já como exclusão utilizamos: Artigos que não 

contemplaram ao tema após leitura e que se apresentaram em duplicidade nas 

bases de dados. 

RESULTADOS PRELIMINARES 

 



 Após aplicação dos critérios de inclusão e exclusão obtivemos como 

resultado 8 artigos. Sendo descartados 69 por não contemplarem ao tema, 32 

por não estarem disponíveis na integra e 39 por duplicidade. (Quadro1) 

Quadro 1. Resultado da busca de artigos científicos por descritores e 

operadores booleanos. 

Fonte: Própria 

 Após leitura criteriosa e analise dos oito artigos chegou-se a três eixos 

de conhecimentos de interrelação: Conhecimento do profissional de 

enfermagem sobre a fototerapia; Alterações na Sensibilidade Tecidual; 

Tratamento a laser de baixa intensidade.  
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BASE DE 
DADOS 

Cicatrização Cicatrização + 
Laser 

Cicatrização + Laser + 
Lasers Semicondutores 

LILACS 2.633 183 13 

SCIELO 900 63 1 

BDENF 231 4 0 

MEDLINE 77.052 3.978 134 

TOTAL 80.816 4.228 148 


