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Resumo 

O tratamento das alterações da pele apresenta uma conotação muito mais preventiva do que 

curativa, visto que o envelhecimento tem caráter fisiológico. As atuais intervenções buscam 

proporcionar melhora no aspecto geral da pele através de procedimentos que incrementam a 

circulação superficial local, com o objetivo de melhorar a nutrição e o metabolismo celular, 

assim como o aumento dos tônus musculares. Os dispositivos LEDs não emitem luz coerente, 

eles têm um papel diferente do tratamento ablativo, pois não causam danos tecidual baseado 

na fototermólise, é um recurso fototerápico. Este trabalho se propôs a realizar uma revisão 

sobre o tema de maneira a expor o seu contexto científico, relatando trabalhos publicados a 

partir de 2005, que abordassem o uso de LEDterapia no rejuvenescimento facial, além de 

termos ligados aos tratamentos que envolvessem a regeneração cutânea. A ação dos LEDs 

ocorre através da estimulação direta intracelular, mais especificamente nas mitocôndrias 

estimuladoras: reorganizando as células, inibindo algumas ações e estimulando outras, na 

síntese de ATP e nas proteínas, como colágeno e a elastina.  Seus benefícios têm mostrado 

resultados satisfatórios para o rejuvenescimento através da modulação da atividade 

fibroblástica, proporcionando excelentes resultados na diminuição das rugas finas. Neste 

sentido, pauta-se a importância de promover mais estudos qualitativos aplicados ao 

rejuvenescimento facial.  

Palavras-chave: LEDterapia; Rejuvenescimento; Envelhecimento. 

1. Introdução 

 

Nos dias atuais o culto à beleza e a busca pela longevidade se tornou algo constante na 

sociedade. Com o passar do tempo, a insatisfação com a imagem externa do corpo agrava-se, 

por isso os cuidados com a saúde e com a pele passaram a ser um fator primordial, 

especialmente para autoestima, nas relações sociais e na qualidade de vida do ser humano.  

O envelhecimento é um processo fisiológico que leva a várias modificações no corpo. A 

degeneração senil acontece naturalmente com o passar do tempo, durante esse processo a pele 

                                                           
1 Pós-graduando em Fisioterapia Dermatofuncional 
2 Orientadora, Fisioterapeuta. Especialista em Metodologia do Ensino Superior. Mestre em Bioética e Direito em 
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perde a tonicidade e o brilho, forma pregas, fica flácida, enrugada e hiperpigmentada, sofre uma 

diminuição da produção de colágeno e elastina.1 

Assim, a demanda por tratamentos que visam retardar os efeitos cronológicos eleva-se 

continuamente. Nesse sentido, abordagens como terapia por colágeno, estimulação mioelétrica, 

eletrolifting, massagens, peelings, ginástica facial, preenchimentos e até cirurgias plásticas vêm 

sendo cada vez mais procuradas na luta contra as modificações cutâneas promovidas pelo 

envelhecimento.2 

Durante os últimos anos a LEDterapia tem sido uma forte aliada como forma de tratamento 

para regeneração celular. Desde a pré-história, a terapia com utilização de luz era utilizada, pois 

o efeito curativo da luz era considerado como mitológico e sobrenatural. Na Grécia antiga, 

Apolo era considerado o deus da luz. Com a evolução da ciência e tecnologia passamos a 

entender como a radiação luminosa interage com a matéria.3 

Além disso, esta técnica está ganhando grandes avanços em suas pesquisas no tratamento de 

lesões pré-malignas e malignas, no tratamento do rejuvenescimento e da acne, da queda de 

cabelos, nas lesões de pele, na cicatrização de feridas, nas incisões pós-operatórias, na 

recuperação psicológica do paciente, onde as luzes são aplicadas no ambiente e em outras 

frentes da medicina.2 

Ante o exposto, o presente estudo tem por objetivo verificar, através de uma revisão 

bibliográfica, os efeitos da LEDterapia no rejuvenescimento da pele, especificamente o facial, 

permitindo considerar possibilidade de inclusão da terapia com o LED no leque de opções de 

tratamento do fisioterapeuta dermatofuncional. 

 

2. Revisão de Literatura 

 

2.1 Sistema Tegumentar: Pele e Anexos 

 

O sistema tegumentar é formado pela membrana cutânea e tela subcutânea e seus anexos, a pele 

é o maior órgão do corpo humano.  Em adultos a pele reveste uma área a cerca de 2 metros 

quadrados e seu peso e de 4,5 a 5,0 kg, cerca de 16% do peso total do corpo.1  

Um pedaço de pele com aproximadamente 3 cm de diâmetro contém mais 3 milhões de células, 

entre 100 e 340 glândulas sudoríparas, 50 terminações nervosas e 90 cm de vasos sanguíneos. 

Supõe-se que existam em torno de 50 receptores por 100 milímetros quadrados, num total de 

640.000 receptores sensoriais. Esse número de fibras sensoriais que tem origem na pele que 
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entram na medula espinhal por vias posteriores e superiores a meio milhão, onde com essas 

estruturas diminuem ao longo da vida.4 

A pele tem como função maior e vital a conservação da homeostase (termo regulação, controle 

hemodinâmico e produção excreção de metabólicos). Desempenha, ainda, função sensorial, 

através dos elementos do sistema nervoso situada na derme, e função de defesa contra agressões 

físicas, químicas e biológicas, para a qual se destacam pela sua importância, a queratinização, 

o manto lipídico e o seu sistema imunológico. Embora participe de forma absolutamente 

interativa e interdependente do sistema como um todo, não raras vezes manifestando alterações 

de órgão internos.4 

A epiderme é a porção mais externa e superficial da pele composta de tecido epitelial, pode ser 

vista a olho nu, sua principal função é formar uma barreira protetora do corpo, protegendo 

contra danos externos e dificultando a saída de água. Sua principal função é produzir queratina, 

uma proteína fibrosa maleável, responsável pela impermeabilidade cutânea. Além dos 

queratinócitos, encontramos os melanócitos, que são as células responsáveis pela produção de 

melanina, e que confere a cor da pele.5-6 

Guirro e Guirro1 revelam que cada subdivisão possui outras subdivisões. A epiderme, por 

exemplo, se divide em: camada basal ou germinativa, camada espinhosa ou malpigui, camada 

granulosa, camada lúcida e camada córnea. O nome de cada camada reflete sua estrutura ou 

função. 

A derme é camada profunda localiza-se abaixo da epiderme é formada por fibras de colágeno, 

elastina e gel coloidal, responsável pela tonicidade, elasticidade e equilíbrio da pele, e também 

por grande quantidade de vasos sanguíneos e terminações nervosas. Essas terminações nervosas 

recebem os estímulos do meio ambiente e os transmitem ao cérebro, através dos nervos. Estes 

estímulos são traduzidos em sensações, como dor, frio, calor, pressão, vibração, cócegas e 

prazer. É na derme que estão localizados os folículos pilosos, os nervos sensitivos, as glândulas 

sebáceas, responsáveis pela produção de sebo, e as glândulas sudoríparas, responsáveis pelo 

suor.4  

A hipoderme é a última camada da pele, constituída basicamente por células de gordura. Assim 

sendo, sua espessura é bastante variável, conforme a constituição física de cada indivíduo. Ela 

apoia e une a epiderme e a derme ao resto do seu corpo. Além disso, a hipoderme mantém a 

temperatura do seu corpo e acumula energia para o desempenho das funções biológicas.6-7 
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2.2 Envelhecimento Cutâneo 

 

O envelhecimento da pele é um processo complexo e multifatorial, o qual ocorre em todos os 

indivíduos numa taxa variável. Tal processo é influenciado por fatores intrínsecos, como 

genéticos e hormonais (cronológico); e extrínsecos (ambientais) que resultam em alterações 

cutâneas, ainda que qualitativa e quantitativamente distintas.8 

O envelhecimento cutâneo causa mudanças na aparência da pele, mais não é só o cronológico 

que provoca essas mudanças, fatores externos também ajudam como, o fumo, estresse e a 

radiação solar acabam acelerando o processo de envelhecimento.9 

O envelhecimento é um “processo biológico complexo”, caracterizado por alterações celulares 

e moleculares, em que há diminuição progressiva da capacidade de homeostase do organismo, 

levando a senescência (crescimento irreversível) e morte celular prolongada (apoptose). É algo 

natural que pode ser acelerado em razão dos fatores externos, como o excesso do sol, o estresse, 

o fumo – que libera radicais livres responsáveis pela degradação do colágeno.9-10 

Os raios ultravioletas estão cada vez mais conhecidos por ser uma das principais causas do 

envelhecimento e de doenças degenerativas associadas à idade.9 

Entre outros efeitos lesivos das radiações ultravioletas estão a depleção de vitamina C da pele, 

um dos maiores estimuladores de colágeno, alteração da síntese de DNA epidérmico e redução 

irreversível dos melanócitos, reduzindo assim a melanina, que é a proteção natural contra os 

raios ultravioletas, esses danos provocam a formação de rugas e manchas na pele.11 

Em relação aos fenômenos histológicos no envelhecimento extrínseco os melanócitos estão em 

maior número e observa-se presença de fibras colágenas delgadas e achatadas. Há uma redução 

dos precursores de colágenos tipos I e III e um aumento dos glicosaminoglicanos que são 

depositados tipicamente no tecido elastótico ao invés de o serem no colágeno e nas fibras 

elásticas. Os fibroblastos estão em número reduzido e as fibras colágenas são finas.12 

 

2.3 Terapia com Diodo Emissor de Luz (LED) 

 

Existem algumas técnicas que utilizam conjuntos de LEDs como terapia, em pacientes que 

necessitam de restabelecimento tecidual, tanto no rejuvenescimento das células quanto para a 

cicatrização. As aplicações de LEDs nos tecidos humanos, chamam-se Terapia Fotodinâmica 

ou LEDterapia.2 

Os LEDs são diodos de semicondutores submetidos a uma corrente elétrica, que emitem luz e 

que podem ser utilizados para fototerapia, com comprimentos de onda que variam de 405nm 
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(azul) a 940nm (infravermelho). Eles têm um papel diferente do tratamento ablativo, pois não 

causam danos teciduais baseados na fototermólise. Sua ação ocorre através da estimulação 

direta intracelular, mais especificamente nas mitocôndrias estimuladoras: reorganizando as 

células, inibindo algumas ações e estimulando outras, na síntese de ATP e nas proteínas, como 

colágeno e a elastina, resultando no chamado efeito da fotobioestimulação ou fotomodulação.13 

Os efeitos biológicos da radiação luminosa resultam de vários mecanismos biofísicos. Pode-se 

agrupar estes mecanismos nas categorias térmicas, mecânicas, fotoquímicas e fotoablativos 

(consiste em provocar uma fotodissociação com ruptura intramolecular, sem lesionar a cadeia 

dos polímeros que formam a molécula).2 

A tecnologia científica avança a cada dia e vários procedimentos anunciam retardar os efeitos 

do envelhecimento da pele. Como consequências, surgiram áreas de estudo, tratamentos e 

novos procedimentos que visam, principalmente, atenuar os sinais cronológicos. Entre esses 

recursos, está o LED, amplamente utilizado no rejuvenescimento facial. Baseados nesses 

efeitos, estudos demonstram que o LED pode promover a amenização das rugas.14 

A terapia com a luz de diodo com luz visível possui risco insignificante ao tecido humano e 

tem sido aprovada para uso em humanos. Suas vantagens são: a possibilidade de combinar 

comprimentos de onda de vários tamanhos e a dispersão da luz por uma superfície maior, 

podendo ser utilizada em áreas maiores reduzindo o tempo de tratamento. Tais efeitos 

biológicos dependem do comprimento da onda, intensidade e dosimetria.15 

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

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

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

o comprimento de onda, maior é a frequência da luz e vice-versa.2 

O LED vem sendo estudada há décadas, cuja, as evidências dos tratamentos se baseiam em dois 

principais efeitos estimulantes que são: fotodinâmica e fotobiomodulação, esta que se dá pela 

indução na síntese de fibroblastos e de colágeno do tecido tissular.16 

A resposta ao tratamento com terapia LED depende de vários fatores, mas o mais importante é 

o comprimento de onda e a penetração de luz para dentro do tecido para além da física, biológica 

e características genéticas dos pacientes, o que pode proporcionar uma mais eficiente biológica 

resposta para um outro.17  

O LED atualmente está sendo utilizado em tratamentos para acne e no rejuvenescimento 

tissular, através do mecanismo de fotobiomodulação dos fibroblastos, que aumentam a síntese 

de colágeno devido ao estímulo luminoso da luz, havendo uma melhora das rugas finas e do 

fotoenvelhecimento.18 



7 
 

 

Os efeitos da LEDterapia, tem se demonstrado eficaz relativamente ao reparo tecidual, devido 

ao estímulo da adenosina trifosfato (ATP), aumento na síntese proteica, fomentando a atividade 

das mitocôndrias promovendo a multiplicação celular e formação de novos vasos e tecidos. Tal 

terapia surgiu, como uma inovação por não emitir calor, ser portátil, de fácil aplicação e ter 

maior vida útil em relação às outras modalidades de fototerapia. Os aparelhos de LEDs são 

mais econômicos, são altamente duráveis e mais baratos a longo prazo, devido também sua 

fabricação resultar em menor peso.13 

 

3. Metodologia 

 

Para realização deste estudo foram consultadas publicações nacionais e internacionais, através 

de bases de dados eletrônicos:  Wiley Online Library (http://onlinelibrary.wiley.com), PubMed, 

Web of Science, EMBASE, CINAHL (Cumulative Index to Nursing and Allied Heath 

Literature) e LILACS. Para a abordagem do tema, o limite de tempo não foi utilizado como 

critério de inclusão, no entanto, foram selecionados aqueles que possuíam acesso gratuito e que 

estavam disponíveis na língua inglesa, espanhola e portuguesa. Para a discussão, foram 

selecionados artigos originais publicados a partir de 2011, escritos em inglês e português, além 

de autores renomados de livros escritos acerca da temática não obedecendo a limites de tempo. 

Devido às diferenças nos processos de indexação nas bases de dados, foram utilizados termos 

livres durante a pesquisa, sem uso de vocabulário controlado, pois para alcançar trabalhos 

publicados que utilizaram LEDterapia e, também, no rejuvenescimento, foram necessários 

combinar termos pré-estabelecidos para recuperar um número maior de referências, tais como: 

em português, LED, rejuvenescimento, envelhecimento, pele, regeneração, 

fotoenvelhecimento; os mesmos termos foram traduzidos e pesquisados em inglês e espanhol.  

 

4. Resultados e Discussão 

 

Segundo Agnes18, intercalando a luz no espectro vermelho (633 a 670 nm) e azul (415 nm) 

verifica-se resultados promissores em poucas sessões de estimulação no tratamento da acne 

leve à grave. A capacidade biomoduladoras da luz, resulta positivamente na reparação da cútis, 

pois reduz a reação inflamatória e aumenta o depósito de colágeno, com o aumento da 

proliferação dos miofibroblastos em feridas cutâneas. Alguns estudos também relatam a 
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melhora do fotoenvelhecimento e das rugas finas com ácido 5-aminulevulínico (ALA 5%) 

associado tanto ao LED azul e vermelho de 630 nm com aplicações de 30 minutos. 

O autor também cita que a fototerapia de baixa intensidade é uma modalidade não ablativa, 

indolor e eficaz para a melhora dos sinais de fotoenvelhecimento. E que a atividade dos 

fibroblastos pode ser estimulada por Led estimulando a síntese do protocolágeno em uma 

cultura de fibroblastos da pele humana, o que está intimamente relacionado com a melhora 

clinica significativa da textura da pele. 

Quanto à segurança Dourado et al.19, explicita que o LED é seguro, não é térmico, nem tóxico 

e invasivo, e não há relato na literatura de efeitos colaterais. Porém, a atenção deve ser 

enfatizada em pacientes com epilepsia ou com fotofobia quando se utiliza LEDs de modo 

pulsado. 

Segundo Paraguassu20, o processo fotobiomodulador do LED, causa o aumento na produção de 

fibroblastos e fibras colágenas, favorecendo assim o rejuvenescimento tissular. A luz absorvida 

através de citocromos na mitocôndria produz ATP, fornece energia que aumenta a atividade 

metabólica das células-alvo, o que acelera ou estimula a proliferação celular e a síntese de 

proteínas, tais como as fibras colágenas, que são produzidas pelos fibroblastos. De modo que, 

ao entrar em estado fotoativado, a célula restabelece o estado de normalização da região afetada, 

favorecendo o processo de cicatrização. 

Para Sapienza21, a luz vermelha tem profundidade de penetração de aproximadamente 1ou 2 

mm, e é absorvida pelos citocromos nas mitocôndrias das células, de modo que todos podem 

ser estimulados pela luz vermelha. Isso por sua vez, possivelmente afeta a permeabilidade da 

membrana das células. 

Segundo Estrela et al.22, a terapia com o LED atua na modulação da atividade celular 

promovendo a aceleração da cicatrização de feridas, além de possuir efeito anti-inflamatório e 

analgésico. Este procedimento tem ganhado espaço na medicina estética devido aos resultados 

obtidos no tratamento não apenas do fotoenvelhecimento, como também na cicatrização de 

feridas, na terapia para acne entre outros. No processo de rejuvenescimento da pele 

fotoenvelhecida, trata-se de um uma terapia segura não ablativa, pois não causa danos teciduais, 

baseando-se na fototermólise. Sua ação ocorre através da estimulação direta intracelular, mais 

especificamente nas mitocôndrias estimuladoras reorganizando as células, inibindo algumas 

ações e estimulando outras, na síntese de ATP e nas proteínas, como colágeno e a elastina, 

resultando no chamado efeito da fotobioestimulação ou fotomodulação. 

Os autores supracitados salientam uma pesquisa sobre o rejuvenescimento da pele facial com 

uso do LED com duas intensidades de luz 830nm (55mWcm2,66J/cm2) se alternando com as 
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irradiações de 633nm (105nW/cm2,126J/cm2), com duração de 20 minutos a sessão, em uma 

amostra de 38 indivíduos na faixa etária de 35 a 57 anos, por um período de 12 semanas, que 

observou, pela escala de Goglau, a superficialização de rugas periorais com significância 

estatística, não sendo significativa na avaliação do sulco nasogeniano.14 

Essa justificativa se dá pelo fato da terapia com o LED ocorrer através da estimulação direta 

intracelular, mais especificamente nas mitocôndrias estimuladoras, inibindo algumas ações e 

estimulando outras, reorganizando as células como na síntese de ATP e nas proteínas, colágeno 

e a elastina, resultando no chamado efeito da fotobioestimulação ou fotomodulação. 

Segundo Campos et al.17, a luz vermelha emitida por LEDs de alto brilho (na faixa de 

comprimento de onda 630nm) promove aumento da síntese de energia celular (ATP), colágeno 

reestruturação de fibroblastos e fibras de elastina estimular a produção de novas fibras. Ele 

também auxilia no aumento do fluxo de sangue e oxigênio para a pele e capilares, aumentando 

o metabolismo celular e fortalecer as paredes dos capilares. Já a A ação da luz azul atua 

directamente sobre a produção excessiva de gordura através da inibição excessiva secreção 

sebácea, oxigenação, ajudando a regeneração dos tecidos, e estimulando a produção de 

colágeno e fibras elásticas. Ademais, a luz verde (na gama de comprimento de onda de 530 nm) 

pode ser utilizada na melhoria do metabolismo da pele, pigmentação, e os efeitos do 

envelhecimento. Ele fornece um controle da absorção de melanina, auxilia no clareamento 

manchas de pigmentação e fornece uma abordagem global efeito de hidratação. Isso também 

evita a formação de manchas, sardas, e ajuda a reduzi-los. Ele mantém a pele macia e hidratada 

Campos et al.17, destaca ainda que para o envelhecimento, as fibras de colágeno são 

apresentadas densamente juntas, para receber a luz âmbar, onde são liberados íons que aderem 

imediatamente aos receptores na membrana citoplasmática das células, criando um efeito de 

espessamento não térmica das fibras de colágeno. A reflexão da luz pelos tecidos nestas 

condições proporciona uma expressão para pacientes saudáveis. Ele tem uma ação de 

drenagem, estimula a circulação sanguínea e linfática, e reduz o inchaço. 

 

5. Conclusão 

 

Com base nos resultados encontrados, observou-se que dentre as modalidades terapêuticas 

utilizadas para o tratamento de rejuvenescimento facial, o LED demonstrou resultados 

positivos, pois é capaz de atuar tanto na derme quanto na epiderme melhorando o aspecto de 

ambas as camadas e indicado também em alguns outros tratamentos incluindo alterações 

reativas como sintomas de inflamação, prurido ou erosões. Podem ajudar a reparar células 
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danificadas, induzir as células mitóticas para uma rápida multiplicação, enquanto o tecido 

permanece vivo e ileso. 

O custo de fabricação do produto é menor para os equipamentos com LED, bem como o peso 

real comparado com outros equipamentos de fototerapia. Porém vale ressaltar a necessidade da 

realização de mais pesquisas científicas acerca do tema abordado. 

Vale salientar ainda, que a LEDterapia se destaca pela inovação e vantagem por tratar áreas 

extensas em menor tempo e diversas patologias de pele, por não emitir calor promovendo um 

tratamento seguro e indolor, por ser portátil e de fácil aplicação e ter maior vida útil em relação 

às outras modalidades de fototerapia. 
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