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Resumo 14 

Introdução: O diabetes mellitus é uma doença crônica e se caracteriza por uma variedade de 15 

complicações, entre as quais se destaca o pé diabético, considerado um problema grave e com 16 

consequências muitas vezes devastadoras diante dos resultados das ulcerações. A formação de 17 

feridas que se infeccionam e de difícil cicatrização podem levar à gangrena e até a amputação de 18 

dedos, pés ou pernas.  Métodos: De frente ao problema exposto, este artigo apresentara a proposta 19 

do desenvolvimento de um protótipo de um sistema indutor de neoformação tecidual para 20 
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tratamento de feridas, com circuito emissor de luz de LEDs (usando quatro cores de LEDs RGBY) 21 

e utilização do látex natural, voltada para pessoas que possuam ulceras provenientes de diversas 22 

moléstias, tais como diabetes. Resultados: Por fim, o desenvolvimento desse sistema será 23 

composto por um adesivo cicatrizante e um circuito eletrônico de regeneração tecidual. Analisando 24 

ao final o nível de cura das feridas, avaliando a eficiência do sistema indutor de neoformação 25 

tecidual na cicatrização, o índice do grau de cura e  a aplicabilidade do dispositivo. Discursão: A 26 

pesquisa apresentada neste estudo será a preparação do elemento ativo deste adesivo, a qual se 27 

baseia em um circuito eletrônico que ira monitorar a quantidade de incidência de luz a emitida pelo 28 

circuito neoformador tecidual, sendo utilizada uma célula irradiadora de sinal baseado no principio 29 

de regeneração tecidual com utilização de luz de LEDs. 30 

Palavras Chave: Bioengenharia, Látex, LED's, Neoformação, Adesivo. 31 

Abstract 32 

Introduction: Diabetes mellitus is a chronic disease and is characterized by a variety of 33 

complications, including diabetic foot stands, considered a serious and often devastating 34 

consequence on the results of ulcerations problem. The formation of sores that become infected and 35 

poorly healing can lead to gangrene and even amputation of toes, feet or legs. Methods: This article 36 

proposes the development of a prototype of a tissue neoformation inducer system for the treatment 37 

of sores. It uses a light emitting circuit with LEDs (using four colors of LEDs RGBY) and natural 38 

latex, focused on patients that have ulcers from various illness, such as diabetes. Results: The 39 

development of the system will consist of a healing adhesive and an electronic circuit of tissue 40 

regeneration. By the end, it will be analyzed the level of wound healing, the efficiency of the tissue 41 

neoformation inducer system on healing, the degree of healing and the applicability of the system. 42 

Discussion: The research presented will be the development of the active element of this adhesive, 43 
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that is based on a electronic circuit that will monitor the incidence of light emitted by the tissue 44 

neoformation circuit, using a signal irradiation cell based on the principle of tissue regeneration 45 

with the use of light from LEDs.  46 

Keywords: Bioengineering, Latex, LEDs, Neoformation, Adhesive. 47 

Introduction 48 

O diabetes mellitus (DM) é um dos problemas de saúde mais importantes da atualidade, por 49 

ser uma doença com elevada morbidade e mortalidade.  É um distúrbio metabólico crônico e 50 

complexo caracterizado pelo comprometimento do metabolismo da glicose e de outras substâncias 51 

produtoras de energia. Está associado a uma variedade de complicações em órgãos essenciais para a 52 

manutenção da vida. As complicações crônicas do DM tornam-se a causa mais comum de 53 

amputações não traumáticas (Brasileiro et al., 2005; Freitas et al., 2002).  54 

Denomina-se pé diabético um estado fisiopatológico multifacetado, caracterizado por úlceras, 55 

infecção e/ou destruição de tecidos profundos que surgem nos pés do portador de DM. Ocorrem 56 

como consequência da neuropatia, da doença vascular periférica ou de deformidades nos membros 57 

inferiores (Consenso Internacional sobre o Pé Diabético, 2001; Pedrosa et al., 1998). O pé diabético 58 

representa uma das complicações mais devastadoras do DM, uma vez que pode levar a ulcerações 59 

que potencialmente evoluem para amputações maiores e menores. 60 

Os locais mais comuns de aparecimento de lesões são os dedos, devido às pressões externas 61 

elevadas causadas por atrofia da musculatura; sulcos interdigitais pela ocorrência de fissuras e 62 

pequenos cortes, favorecendo a colonização por fungos na pele; região distal do pé onde as 63 

proeminências dos metatarsos, quando ulceradas, podem originar focos de infecção que são capazes 64 

de penetrar nas articulações falangianas levando a infecções locais e/ou osteomielite; e região 65 
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medial do pé, local de desenvolvimento de calosidades e lesões por representar região de apoio 66 

(Pedrosa, 2010). 67 

A neuropática diabética (ND) é considerada o fator permissivo principal para o 68 

desenvolvimento de ulcerações nos pés de pacientes diabéticos, encontra-se presente em 69 

aproximadamente 80 a 85% dos casos. É definida como a presença de sinais e sintomas de 70 

disfunção dos nervos periféricos, atribuível única e exclusivamente ao diabetes. Entre os sinais da 71 

ND incluem a redução da sensibilidade à dor, à vibração e à temperatura, hipotrofia dos pequenos 72 

músculos interósseos (dedos em garra e em martelo), anidrose e distensão das veias dorsais dos pés. 73 

Tragicamente pode comprometer todas as fibras sensitivas, as motoras e as autonômicas (Pedrosa et 74 

al., 2004). 75 

A doença vascular periférica (DVP) responsável pela insuficiência arterial é o fator mais 76 

importante relacionado à evolução e ao comprometimento das úlceras nos pés das pessoas com DM, 77 

devido à aterosclerose das artérias periféricas. O processo aterosclerótico acelerado produz 78 

hipercoagulação, aumento da resistência vascular e precipitação da obstrução das artérias e 79 

arteríolas distais. Tais fatores causam isquemia devido ao estreitamento e oclusão dos vasos e fluxo 80 

sanguíneo dificultado (Levin et al., 2001). Devido à circulação sanguínea comprometida, as feridas 81 

tomam proporções alarmantes, o que impossibilita o controle e a cicatrização das mesmas. 82 

A infecção pode ser classificada em sem risco (ou com risco leve) ou com risco de amputação 83 

do membro. A primeira apresenta as seguintes características: é superficial, sem toxicidade 84 

sistêmica e com baixo comprometimento vascular e tem como principais agentes etiológicos os 85 

estreptococos e estafilococos, e cocos gram-positivos anaeróbicos podem ser encontrados. No 86 

segundo grupo predominam as infecções profundas ou infecções com isquemia ou áreas de necrose 87 
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e, geralmente, infecções polimicrobiana causada por cocos gram-positivos, cepas anaeróbicas, e 88 

bacilos gram-negativos.    89 

O processo cicatricial das feridas se da em uma sucessão de fases que acontecem no leito da 90 

úlcera com o intuito de restaurar a integridade do tecido lesado. Estas fases são: hemostasia, 91 

inflamação, proliferação, epitelização e maturação da cicatriz (reparação). A presença de 92 

hiperglicemia ou de infecção sempre é desfavorável no processo cicatricial. Este pode evoluir de 93 

forma vagarosa ou incapaz de atingir a fase final de reparação (Baum et al., 2005). Os fatores que 94 

podem prejudir este processo mais comuns são a hipoxia da úlcera, presença de infecções, esfacelo 95 

e tecido necrótico, desnutrição, fatores ambientais, desordens metabólicas como DM e uso de 96 

medicamentos tais como corticosteroides (Stadelmann et al., 1998).   97 

Os autores Mandelbaum et al. (2003) destacam outros fatores como a idade avançada, 98 

alterações cardiocirculatórias e de coagulação, aterosclerose, disfunção renal, uso de drogas 99 

sistêmicas como anticoagulantes, antiagregantes plaquetarios, antineoplásicos e isotretinoína. Além 100 

dos fármacos, a nicotina parece estar relacionada com prejuízos na cicatrização. Tem sido 101 

observado que o uso indiscriminado de agentes tópicos como a associação de antibióticos, 102 

corticóides e antifúngicos tem interferido negativamente na cicatrização. As úlceras ressecadas, ao 103 

contrario da crença popular, epitelizam mais lentamente.    104 

No processo de cicatrização, após o quarto ou quinto dia da lesão inicial, observa-se o começo 105 

da contração do ferimento, associada ao aumento do número de miofibroblastos no local. A 106 

contração continua por aproximadamente duas semanas, caracterizada pelo movimento centrípeto 107 

das bordas da úlcera, em uma taxa de aproximadamente 0,6 a 0,75 milímetros por dia (Baum et al., 108 

2005). A formação da matriz extracelular e a angiogênese são percebidas clinicamente com o 109 
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surgimento do tecido de granulação. A combinação entre formação de novo tecido e a contração dos 110 

tecidos vizinhos é essencial para a cicatrização da úlcera (Harding et al., 2002).   111 

Após o fechamento da úlcera, ocorre a remodelagem e maturação da cicatriz formada. Esta 112 

fase leva meses ou anos, e envolve a redução do número de células e do fluxo sanguíneo no tecido 113 

cicatricial, reformulação e melhoria dos componentes do colágeno, e reabsorção de água. A 114 

maturação é responsável pelo aumento da força de tensão (máximo de 80% da força da pele normal) 115 

e pela diminuição do tamanho da cicatriz (Mandelbaum et al., 2003).   116 

Os LEDs (Light Emitting Diode) são diodos semicondutores que quando submetidos a uma 117 

corrente elétrica emitem luz e podem ser utilizados para fototerapia com comprimentos de onda que 118 

variam de 405nm (azul) a 940nm (infravermelho).  119 

[Figura 1] 120 

A Figura 1 mostra as frequências e comprimentos de onda para várias cores. A radiação 121 

visível é de aproximadamente de 384x10¹² Hz (para o vermelho) e até de 769x10¹² Hz (para o 122 

violeta).   123 

Na pele, a luz vermelha tem ação cicatrizante e anti-inflamatória, enquanto a azul possui ação 124 

bactericida e de rejuvenescimento. A intensidade dos feixes de luz emitida pelos LEDs na pele é 125 

mais baixa que o LASER (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation), já que suas 126 

células mantêm uma boa interação com a luz incoerente (Rigau, 1996). O LED de cor azul (470nm) 127 

apresenta forte ação bactericida, produzindo a fotoinativação da bactéria propionibacterium acnes, 128 

por meio de um processo denominado stress oxidativo - que é a ação do oxigênio removendo os 129 

elétrons das camadas externas das moléculas que formam a membrana citoplasmática da bactéria, 130 
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enquanto que o LASER vermelho (660nm) tem ação anti-inflamatória. A luz vermelha emitida por 131 

LEDs auxilia na multiplicação celular (Dover, 1989).   132 

Uma de suas grandes vantagens é a emissão de luz em um amplo espectro, do próximo 133 

infravermelho até o ultravioleta. Algumas utilizações no qual o LED pode ser aplicado como 134 

tratamento terapêutico:  135 

• Utilização de luz no auxílio à cicatrização de lesões na pele: aceleração do processo de 136 

cicatrização através da aplicação local de luz de comprimentos de onda específicos, potência 137 

irradiada e o tempo determinado para a aplicação.   138 

• Utilização de luz no auxílio no tratamento de lesões em diabéticos: a luz pode proporcionar 139 

normalização dos processos bioquímicos e fisiológicos em feridas de pacientes diabéticos.  140 

• Tratamento de lesões com o auxílio de luz em pacientes hemofílicos: possibilidades de a luz 141 

proporcionar a produção dos fatores coagulantes deficientes no sangue. 142 

• Procedimentos fotossensíveis no tratamento de câncer: utilização de luz como fonte de 143 

energia para desencadear processos de destruição de células cancerígenas em meio a agentes 144 

fotossensibilizadores (Brugnera et., 2003).   145 

A profundidade de penetração da luz é diretamente proporcional ao comprimento de onda. A 146 

intensidade luminosa no LED e do LASER, com elevados comprimento de onda penetram mais 147 

profundamente que as de pequenos comprimentos de onda. Isso ocorre por que quanto menor o 148 

comprimento de onda, maior é a frequência da luz e vice-versa (Karu, 1988).    149 

Por outro lado, a irradiância pode ser considerada como a densidade de potência, ou a 150 

potência óptica de saída do LASER em Watts, dividida pela área irradiada em cm². Multiplicando a 151 
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irradiância pelo tempo de exposição dado em segundos, obtém-se a fluência ou densidade de 152 

energia em joules/cm².  O parâmetro densidade de energia é normalmente utilizado para expressar a 153 

dose de energia recomendada em função do tipo de tratamento (Brugnera et., 2003). Como 154 

orientação básica, podem-se considerar as seguintes densidades de potência em função do efeito 155 

desejado, conforme a Tabela 1. 156 

[Tabela 1] 157 

Por outro lado, o LASER também tem sido utilizado vigorosamente na indústria em geral, na 158 

odontologia, fisioterapia e medicina. Os LASERs de baixa potência (LBP) merecem destaques por 159 

apresentarem efeitos analgésicos, anti-inflamatórios e cicatrizantes. Sendo estes efeitos procedentes 160 

de uma complexa interação da luz com tecidos.   161 

A determinação dos efeitos terapêuticos específicos produzidos pelos tratamentos por LBP é 162 

regida conforme o comprimento de onda, pois este parâmetro determina quais as biomoléculas 163 

específicas que absorverão a radiação incidente e, portanto a interação fotobiológica subjacente a 164 

qualquer efeito terapêutico específico (Baxter, 1998). 165 

As diferenças funcionais entre LEDs e LASER devem ser observadas quanto à escolha de sua 166 

aplicação em tecidos humanos. O LASER e o LED são fontes de luz levemente diferentes. O 167 

LASER é uma fonte de radiação coerente, tem uma única cor e um comprimento de onda. Já o LED 168 

é uma fonte de radiação incoerente e emite luz em vários comprimentos de onda, numa determinada 169 

faixa, dependendo da cor da luz emitida pelo mesmo (Moreira, 2009). A diferença entre eles está no 170 

fato da terapia com LASER ser utilizada para realizar alguma modificação em tecidos biológicos, 171 

especificamente direcional; já os LEDs, a abrangência pode ser maior devido a sua radiação 172 

incoerente, onde o espectro de atuação aumenta. 173 
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A Tabela 2 apresenta as diferenças entre o LED e o LASER realizando um comparativo entre 174 

suas características intrínsecas. 175 

[Tabela 2] 176 

Desde o advento do LASER terapêutico em 1960, a aplicação clínica no tratamento de feridas 177 

está ganhando dimensões cada vez maiores. Atualmente, com a biologia molecular e a genética, os 178 

estudiosos procuram verificar os sinais celulares que estimulam ou inibem a síntese de fatores de 179 

crescimento e síntese proteica. Além das análises teciduais e celulares, os cientistas idealizam 180 

constantemente a popularização do tratamento fotônico, visto que estudos estão sendo realizados 181 

para verificar a aplicabilidade clínica do LED terapêutico de baixa intensidade nas diversas 182 

condições patológicas. 183 

As aplicações de LEDs na saúde começam a despertar muito interesse na comunidade 184 

científica em função de suas vantagens, baixo custo e longa vida útil destes dispositivos. 185 

A técnica de fototerapia já existe há vários anos, mas a aplicação de LEDs especiais de alto 186 

brilho, por exemplo, é recente e necessita ser estudada profundamente. O tecido biológico apresenta 187 

diversos processos químicos, cada área biológica responde a luz diferentemente. Por meio da 188 

fluorescência óptica, é possível realizar nas células a ação da fotobioestimulação (Marques et al., 189 

2004). A exposição à luz gerada pelos LEDs acelera o crescimento celular em relação às células que 190 

não são submetidas à luz. Um conjunto de LEDs que emite luz no espectro visível aumenta a 191 

energia das células, o que acelera o processo de cura dos pacientes.    192 

Material and Methods 193 

 194 
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Biomaterial 195 

A busca por novos materiais sintéticos para o tratamento de alterações teciduais incentiva o 196 

estudo de uma técnica apoiada no desenvolvimento tecnológico, ainda pouco explorado, a do 197 

biomaterial. Um biomaterial é qualquer substância sintética ou natural que pode ser utilizada como 198 

tratamento para substituir parte de um sistema vivo ou para funcionar em íntimo contato com um 199 

tecido vivo. Excluem-se aqui os fármacos ou combinações de substâncias (Guastaldi, 2004; Petrel, 200 

2005). São projetados para reparar e/ou reconstituir partes ou funções de órgãos e tecidos podendo 201 

ou não servir como matriz, veículo, suporte ou estimulador da formação de novo tecido (Dallan, 202 

2005; Cunha, 2008). 203 

Os biomateriais são classificados de acordo com sua natureza química, dividindo-se em 204 

biomateriais naturais que se subdividem homólogos (quando originados do próprio indivíduo, como 205 

por exemplo as pontes de safena), autólogos (quando originados de outras pessoas) e heterólogos 206 

(quando originados de animais e aproveitados em implantes ou cirurgias) ou biomateriais sintéticos 207 

que incluem implantes cirúrgicos, e que se dividem em metálicos (ferrosos e não ferrosos), 208 

cerâmicos, polímeros e compósitos, e que venham a substituir parcial ou integralmente a função 209 

original dos materiais biológicos (Agostini, 2009). 210 

Destacam-se como suas principais características a biocompatibilidade, o fato de 211 

apresentarem bioestabilidade e não serem tóxicos nem carcinogênicos, possuírem propriedades 212 

mecânicas, peso e densidade adequados, possuírem um custo relativamente baixo, ser reprodutível e 213 

de fácil fabricação. Com o desenvolvimento de maiores estudos e pesquisas sobre os biomateriais, 214 

concluiu-se que tais materiais devem ser associados a uma resposta biológica particular, disparada 215 

por sinais originados em nível molecular que incluem: correntes elétricas, distribuição eletrônica, 216 

conformação molecular, estado de agregação ou propriedades físico-químicas locais particulares 217 
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(Tureg, 1991), características estas que podem ser introduzidas por arranjos especiais de grupos 218 

funcionais sobre uma estrutura polimérica, reações de reticulação, propriedades particulares de 219 

superfície e arranjos macromoleculares. 220 

A seringueira é uma planta da família das Euforbiáceas, que abrange uma gama de espécies 221 

com grande interesse comercial como, por exemplo, a mamona (Ricinus communis L.), o tungue 222 

(Aleurites) e a mandioca (Manihot) (Dall’antonia, 2006). O látex extraído da seringueira brasileira, 223 

ou seja, de Hevea brasiliensis é um sistema polidisperso, no qual partículas negativamente 224 

carregadas de vários tipos estão suspensas em um soro. Devido as suas propriedades indutoras de 225 

neovascularização e regeneração tecidual, e formação de matriz extracelular, comprovada em várias 226 

espécies e em diferentes estudos do organismo. O látex natural é um cicatrizante, uma defesa 227 

natural da planta (Zimmermann et al., 2007). É de origem natural, apresenta baixo custo, sem risco 228 

de transmissão de patógenos e de grande aplicabilidade clínico-social (Frade et al., 2004).     229 

Muitas pesquisas que utilizaram este material como implante, em diferentes tecidos têm 230 

demonstrado resultados satisfatórios, o que motiva a realização de novos trabalhos nesta área, em 231 

diferentes espécies. Em se tratando de pacientes diabéticos com úlceras crônicas de membros 232 

inferiores, encontram-se autores que manejaram as úlceras cutâneas diabéticas com a utilização de 233 

biomaterias. Neste caso, foi utilizado a biomembrana natural do látex, um curativo alternativo para 234 

o tratamento úlceras cutâneas, eficaz, econômico, de fácil manuseio e com capacidade de acelerar a 235 

cicatrização. Além disso, possui um potencial desbridante e neoangiogênico, o que torna o processo 236 

cicatricial dinâmico e rápido, fundamental na cicatrização de úlceras de pacientes diabéticos (Frade 237 

et al., 2004).    238 

 239 
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Adesivo de Látex  240 

Esta tese apresenta uma busca por uma nova possibilidade para a cicatrização de úlceras pé 241 

diabético. Neste sentido, foi desenvolvido um sistema indutor de neoformação tecidual inédito para 242 

pé diabético, com circuito emissor de luz de LEDs e utilização do látex natural.  Este sistema é 243 

composto por uma lamina cicatrizante, a qual iremos denominar como adesivo cicatrizante e um 244 

circuito eletrônico de regeneração tecidual. O adesivo cicatrizante é derivado do látex natural da 245 

seringueira Hevea brasiliensis e confeccionado de forma personalizada e individualizada. Esse 246 

método inovador de cicatrização de úlceras pé diabético é composto pela ação conjunta e 247 

simultânea do biomaterial látex e da irradiação da luz de LEDs de baixa intensidade. Ambos 248 

agentes possuem características e propriedades capazes de induzir a regeneração e neoformação 249 

tecidual. 250 

No momento em que o paciente estiver utilizando o adesivo cicatrizante e o circuito 251 

eletrônico de regeneração tecidual, os mesmos estarão promovendo a cicatrização da úlcera pé 252 

diabético. Isto ocorrerá devido a dois motivos: contato total da área ulcerada com a lâmina de látex 253 

e a emissão da luz de LEDs em baixa intensidade sobre a extensão da ferida. 254 

A confecção deste adesivo cicatrizante é personalizada e individualizada em sua totalidade, 255 

considerando a anatomia e as características específicas da ulcera do usuário como tamanho, forma 256 

e proporção. Isto permite que a célula irradiadora da luz de LEDs, a qual é personalizada, seja 257 

instalada exatamente no ponto específico para promover a cicatrização.  258 

No processo de confecção dos adesivos, é necessário que o látex já tenha sido submetido pelo 259 

processo de centrifugação a 60%, para diminuir a quantidade de proteínas nele presente 260 

naturalmente, muitas delas responsáveis por reações alérgicas (Ellis, 1990). As mesmas exigências 261 
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valem para as suspensões de enxofre e resina, com o objetivo de conferir ao composto final a 262 

elasticidade e a resistência necessárias (Mrué, 1996; 2000).  263 

As lâminas de látex foram confeccionadas em diversos tamanhos, para atender os variados 264 

tamanhos das úlceras. Propositalmente, os adesivos foram confeccionados um pouco maior do que a 265 

extensão da ferida, para garantir o cobrimento total da região ulcerada. Além disso, para evitar a 266 

maceração da pele ao redor da ferida, foram introduzidos vários furos nas extremidades da lâmina. 267 

Previamente foram tiradas as medidas do tamanho da ulceras dos pacientes, procurou-se 268 

moldes circulares (placa de Petri) ou retangulares, conforme as dimensões mais apropriadas para a 269 

ulcera. O látex é colocado no molde, molde de vidro ou acrílico, previamente limpo e seco, onde se 270 

espalha o biomaterial látex até formar uma fina camada recobrindo a superfície da placa, a mesma 271 

era repousada totalmente na posição vertical para que todo o excesso de látex escorresse. Este fato 272 

contribui para que a lâmina fique mais transparente. Uma vez que placa de petri com látex 273 

repousada na posição horizontal pode deixar a lâmina opaca ou menos transparente. Não foi 274 

utilizada estufa para polimerização da lâmina, a mesma foi polimerizada em temperatura ambiente 275 

por 1 hora. A temperatura ambiente também favorece na transparência da lâmina. Esse processo foi 276 

repetido 6 vezes para que a espessura final da lâmina fosse de 0,5 mm. 277 

Optou-se por realizar essa etapa em temperatura ambiente e não dentro da estufa, devido a 278 

realização de ensaios anteriores que comprovaram uma maior transparência do material ao final 279 

quando este foi vulcanizado em temperatura ambiente e por um período maior de tempo, as 280 

amostras submetidas ao aquecimento em temperatura para vulcanização de 70º C, em intervalos de 281 

tempo de 10 minutos, apresentaram uma aparência mais amarelada e menos transparente. 282 
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Quando o paciente for utilizar a célula irradiadora da luz de LEDs, o adesivo estará 283 

posicionado e em contato com a região ulcerada. Dessa forma, é necessário que a lâmina seja a mais 284 

transparente possível, para que a luz de LEDs a ultrapasse e atinja a ferida. 285 

 [Figura 2]  286 

Nas lâminas de látex foi necessário inserir alguns pequenos furos de aproximadamente 2 mm 287 

de diâmetro, para que no momento da utilização o exsudato (secreção) pudesse ser eliminado da 288 

ferida. A Figura 2 exibe a lâmina de látex, já a Figura 3 uma palmilha cicatrizante que foi utilizada 289 

para adaptar a lamina em outro ensaio, e o paciente utilizando a palmilha cicatrizante. O paciente 290 

desta figura possuía uma úlcera na região dos metatarsos, por isso a membrana e célula irradiadora 291 

da luz de LEDs foram posicionadas em tal região.  292 

[Figura 3] 293 

Sistema eletrônico de regeneração tecidual 294 

Nesta pesquisa o método inovador de regeneração tecidual de úlceras diabéticas é composto 295 

pela ação conjunta e simultânea do biomaterial látex e da irradiação de luz de LEDs de baixa 296 

intensidade. O circuito eletrônico de regeneração tecidual é formado por uma célula irradiadora de 297 

sinal baseado no princípio de neoformação tecidual com utilização de LEDs.    298 

As células de irradiação da luz de LEDs são colocadas somente nas regiões ulcerativas. 299 

Primeiramente, através de um simples exame clínico, realizado pela equipe médica, identificam-se a 300 

presença ou não de ulcerações. Posteriormente, no adesivo cicatrizante, em cada região ulcerada 301 

ocorre a emissão da luz de LEDs para favorecer a efetiva cicatrização nas respectivas feridas. 302 
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O circuito eletrônico de radiação da luz de LED possui um temporizador para controlar o 303 

tempo de emissão da luz e um sonorizador para indicar o término da emissão. As células de 304 

irradiação da luz, inseridas sobre o adesivo de látex, emite uma irradiação com fluência de 25 J/cm². 305 

O sistema eletrônico de regeneração tecidual é constituído pela fonte de alimentação, dois CIs 306 

555 (temporizador e oscilador), dois CIs 4017 (contadores) e um arranjo de LEDs. A Figura 4 307 

mostra o diagrama de blocos deste sistema implementado (parte a) e seu esquemático (parte b). 308 

[Figura 4] 309 

A Figura 4(a) exibe os cinco módulos que compõe o circuito eletrônico de regeneração 310 

tecidual proposto neste trabalho. O primeiro módulo é constituído pela fonte de alimentação, cujo 311 

papel é alimentar todos os circuitos e LEDs com níveis de tensão adequados.    312 

Em relação ao funcionamento do sistema, inicialmente, o arranjo de LEDs é ligado, dando 313 

início ao processo de emissão em baixa intensidade da luz de LEDs. Neste instante, o segundo 314 

módulo (CI2 – Temporizador) composto pelo CI 555 gera aproximadamente 3,5 minutos 315 

(aproximadamente 211 segundos). Este tempo é utilizado como sinal de clock no terceiro módulo 316 

(CI3 - Contador 1) composto pelo CI 4017.    317 

O terceiro módulo permite que o arranjo de LEDs permaneça ligado e emitindo luz por 318 

aproximadamente 35 minutos. Isto ocorre porque sempre que se completa 3,5 minutos 319 

(aproximados) no segundo módulo, o mesmo envia um sinal de clock ao terceiro módulo. A cada 320 

pulso aplicado, a saída correspondente irá ao nível alto enquanto que a anterior voltará à zero. Este 321 

processo ocorre até se chegar à última saída.  Na última saída ele completa um intervalo de tempo 322 

de aproximadamente 35 minutos. Após atingir a última saída, este terceiro módulo emite um sinal 323 

ao quarto módulo (CI4 - Contador 2) composto pelo CI 4017, o qual apaga o arranjo de LEDs.  324 
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Neste instante, o quarto módulo envia um sinal ao quinto módulo (CI5 - Oscilador), o qual emite 325 

um alarme. Este alarme indica que o circuito deve ser desligado e a célula irradiadora da luz de 326 

LEDs deve ser retirada.  327 

O circuito apresenta as seguintes características: 328 

1) Arranjo de LEDs:   329 

Foram utilizados LEDs vermelhos. O arranjo de LED que emite luz vermelha contém 31 330 

LEDs de alta intensidade de 5 mm, com comprimento de onda na faixa de 635 a 640nm. A corrente 331 

em cada LED é em torno de 3 mA. A conexão foi feita em paralelo.   332 

2)  CI1 - Fonte de alimentação:   333 

De acordo com o esquemático, o circuito recebe alimentação externa de 12V em sua entrada, 334 

no momento de carga da bateria. A bateria de 9V alimenta o circuito através de um regulador de 335 

tensão (LM 7805). O LM 7805 é um regulador de tensão positiva, com saída regulada em 5V. Foi 336 

utilizado uma bateria de 9V, de pequeno tamanho, leve, recarregável, com capacidade de 450 mAh, 337 

corrente suficiente para manter o circuito em funcionamento durante os 35 minutos. Uma vez que o 338 

circuito tem um consumo de aproximadamente 100 mA em 35 minutos.   339 

Uma chave CH1, cuja função é on/off, foi adicionada. Paralelamente a esta chave foi 340 

colocado um capacitor (C1) de 100 nF, pois quando se aciona a chave (principalmente ao se 341 

desligar) aparece uma centelha entre os contatos internos da chave, este capacitor suaviza a partida, 342 

evitando esta centelha. Para filtrar ruídos provenientes da fonte externa, foram colocados dois 343 

capacitores C2 e C3 de 330 uF e 470 nF. Esses ruídos, caso existissem, poderiam desestabilizar o 344 
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circuito, modificando os tempos mencionados anteriormente. Por fim, o R3 de 330 Ohm tem a 345 

função de limitar a corrente do LED que indica on/off.    346 

3) CI2 – Temporizador:   347 

O CI 555 é um temporizador que pode atuar na faixa de microssegundos até horas. Além 348 

disso, pode ser usado como oscilador, em frequências de até 500 kHz. Por outro lado, com equações 349 

o período de temporização pode ser controlado alterando os valores dos resistores (R4 e R5) e do 350 

capacitor. Este período de tempo pode estar na faixa de microssegundos ou até horas. Porém, em 351 

uma temporização acima de 5 minutos, a confiabilidade fica comprometida, devido aos altos 352 

valores de resistores e capacitor necessários para esta temporização.    353 

O CI2, formado pelo CI 555, é um circuito temporizador que gera aproximadamente 3,5 354 

minutos. Este tempo será utilizado como sinal de clock para o CI3. No CI2 foi adotado o modo de 355 

operação estável, com ciclo de trabalho menos de 50%. O D2 é um diodo que foi colocado em 356 

paralelo com R4 para obter um ciclo ativo de menos de 50% (T2 > T1) para o acionamento da carga 357 

do capacitor. Este fato ignora R5 durante parte de carga do capacitor no ciclo, de modo que T1 358 

dependa apenas R4 e C4. Vale destacar que no circuito estável padrão, T1 deve ser maior que T2, 359 

assim, o ciclo de trabalho deve ser de pelo menos 50%, e neste caso T1 dependeria dos dois 360 

resistores (R4 e R5).   361 

De acordo com o esquemático (Figura 4.b) os resistores R4 e R5 e o capacitor C4 permitem 362 

que CI2 gere a temporização de 3,5 minutos (aproximados). Em relação ao valor do capacitor, 363 

alguns autores recomendam a utilização de capacitores entre 500 pF e 2200 uF. De forma empírica 364 

adotou-se C4 = 100 uF. T1 e T2 estão especificados abaixo.     365 
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• T1 = 1 s (Tempo de carga do Capacitor (C4) ou duração do período alto); • T2 = 210 s 366 

(Tempo de descarga do Capacitor (C4) ou duração do período baixo).  367 

4) CI3 e CI4– Contador 1 e 2:    368 

O contador 1 é constituído pelo CI 4017. A utilização das 10 saídas do 4017 permite que o 369 

arranjo de LEDs permaneça ligado e emitindo luz por aproximadamente 35 minutos.   370 

O contador 2 é constituído pelo CI 4017. Ao pino 3 (S0) deste CI foram conectados os 31 371 

LEDs que emitem luz por aproximadamente 35 minutos. No momento em que o CI4 recebe o 372 

primeiro pulso do CI3 a tensão da primeira saída (S0) atinge zero volts (nível baixo), o que permite 373 

o apagamento do arranjo de LEDs. Neste módulo, foi necessário utilizar um transistor QI BC548 374 

como um amplificador da corrente para os LEDs. Para limitar a corrente da base deste transistor foi 375 

utilizado o resistor R7 (1 k Ohm).   376 

6) CI5 – Oscilador:   377 

Neste instante, o quarto módulo envia um sinal ao quinto módulo (Oscilador), o qual emite 378 

um alarme. Este sonorizador indica que o circuito deve ser desligado e célula irradiadora da luz de 379 

LEDs retirada. Para o buzzer foi escolhido uma frequência no oscilador CI5 de 10 Hz. Foi utilizado 380 

o modo de operação astável. Neste caso, T1 = T2 = 0,05 s.  381 

Os resistores R10 e R11 juntamente com o capacitor C6 (470 nF) permitem que CI2 gere a 382 

frequência de 10 Hz ou um período de 0,1 s. Neste CI5 foi adotado o ciclo de trabalho de 50%, ou 383 

seja, T1=T2. 384 

 385 
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Results  386 

A cicatrização das úlceras constitui-se de uma sequência biológica complexa que envolve 387 

processos celulares e moleculares, como inflamação, formação tecidual (angiogênese, fibrogênese e 388 

reepitelização) e remodelagem tecidual. Clinicamente, as características teciduais das úlceras 389 

refletem a fase do processo cicatricial em que se encontram, como tecido necrótico ou amarelado 390 

(esfacelo) pela fase inflamatória inicial. A seguir, forma-se um tecido avermelhado e granulado 391 

(angiogênese), que se transforma num tecido de cor mais escura (vinhosa), compacto e sem aspecto 392 

granulado (fibroplasia). Por fim, a úlcera diminui sua superfície principalmente pela reepitelização 393 

das bordas e/ou ilhotas de reepitelização. Dessa maneira, estes tecidos retratam o dinamismo da 394 

cicatrização da úlcera, que pode ser documentado percentualmente, com isso, representando o 395 

progresso ou deterioração da cicatrização através do tempo (Fowler et al., 2003).   396 

Apesar da fragilidade das evidências disponíveis, o látex e a fototerapia por meio de LEDs 397 

vêm sendo utilizados por profissionais da saúde para o tratamento de úlceras de pressão, venosas e 398 

diabéticas. Entre os efeitos terapêuticos do LED de baixa intensidade, destacam- se a aceleração da 399 

cicatrização de feridas e o controle da dor. Esses podem ser justificados pelos efeitos fisiológicos 400 

promovidos pela luz tais como incremento à produção de ATP (Adenosina Trifosfato), aumento da 401 

proliferação de fibroblastos e da síntese de colágeno, aumento da síntese de RNA e DNA, estímulo 402 

à angiogênese e alterações induzidas sobre as aferências nociceptivas (Sousa et al., 2010). Neste 403 

sentido, o látex que já foi investigado em diversas pesquisas, possui importantes propriedades de 404 

indução do processo cicatricial, facilita o desbridamento autolítico, promove a neoformação 405 

vascular e estimula a proliferação e granulação tecidual, além da reepitelização.     406 

Os resultados obtidos com o sistema indutor de neoformação tecidual fortalecem as 407 

evidências de que a fototerapia, por meio de LEDs a 600-1000nm, promove o reparo tecidual, visto 408 
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que pesquisas, como aquelas de Nteleki e Houreld (2012); Erdle et al. (2008); Siqueira et al. (2009); 409 

Caetano et al. (2009) e Minatel et al. (2009), já demonstraram que a fototerapia com LEDs acelera a 410 

cicatrização de feridas. Os resultados também estão de acordo com a literatura em relação ao látex, 411 

pois as pesquisas de Frade (2012; 2004) indicam que o látex potencializa a indução da cicatrização.   412 

Para que a terapia com LED de baixa intensidade possa surtir efeitos positivos, é fundamental 413 

um protocolo de aplicação. Efeitos biológicos dependem dos parâmetros da irradiação, tais como 414 

comprimento de onda, fluência, tempo de irradiação e modo de emissão. Ademais, clinicamente, 415 

fatores como o número de sessões e a duração total do tratamento devem ser considerados (Barolet, 416 

2008).    417 

Em relação ao circuito eletrônico de regeneração tecidual do sistema indutor de neoformação 418 

tecidual, os parâmetros de tratamento utilizados neste estudo (dose, potência, tempo de cada sessão, 419 

frequência de tratamento, técnica de aplicação e comprimento de onda do LED) estavam de acordo 420 

com as recomendações da literatura. 421 
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Tables and Figures 528 

 529 

Figure 1: Espectro luminoso, Radiação visível em função da frequência, do comprimento de onda e 530 

da cor, sem modificações de (Moreira, 2009). 531 

 532 

Figura 2: Adesivo de látex transparente. Dimensões: 65 mm x 90 mm. 533 
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 534 

Figura 3: Palmilha cicatrizante: a),b) e c) diversas vistas da palmilha com uma lacuna para o 535 

adesivo; d) fita mocroporosa colada ao redor da palmilha; e) paciente utilizando a palmilha 536 

cicatrizante com o circuito eletrônico de regeneração tecidual (circuito desligado). 537 

 538 

(a) 539 
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 540 

(b) 541 

Figura 4: (a)Diagrama de bloco do sistema eletrônico de regeneração tecidual implementado. (b) 542 

Esquemático: circuito eletrônico de regeneração tecidual. 543 

Tabela 1 – Efeito fisiologico a nivel tecidual em função da densidade de energia(fluência) aplicada 544 

(Moreira, 2009) 545 

Efeito desejado Dose         

        Anti-inflamatório 1 a 3 

Circulatório 1 a 3 

Analgésico 2 a 4 
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Regenerativo 3 a 6 

 546 

Tabela 2 – Vantagens e desvantagens do LED e do LASER (Moreira, 2009). 547 

LED LASER 

Vantagem Desvantagem Vantagem Desvantagem 

Menos Invasiva – 

estímulo natural 
Não coerente Coerente 

Invasiva – estímulo 

não natural 

Disponibilidade de 

cores 
Menos preciso Mais preciso Menos cores 

Baixo custo 
Visualização gradativa 

do efeito 

Visualização do efeito 

imediato 
Custo elevado 

Pode ser aplicado em 

todo o corpo 

 

Terapia mais lenta Terapia mais rápida 
Não é apropriado para 

todo o corpo 

Adequado para 

condições crônicas e 

agudas 

 

Menor precisão no 

comprimento de onda 

Maior precisão no 

comprimento de onda 

 

Depende do tipo de 

lesão, mais específico 

Fácil utilização Baixa potência ótica Alta potência ótica 
Utilização Complexa 

Maior tempo de vida 
Maior divergência na 

emissão 

Baixa divergência na 

emissão 

Tempo de vida 

pequeno 
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Menor sensibilidade a 

temperatura 
Velocidade lenta 

Maior sensibilidade a 

temperatura 
Velocidade rápida 

  548 


