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Introdução: As úlceras por pressão (UP) apresentam alta prevalência hospitalar, o que aumenta significativa-
mente os custos do tratamento e dificulta a recuperação, interferindo na qualidade de vida dos pacientes. Téc-
nicas fisioterapêuticas como a laserterapia de baixa potência (LBP) têm sido utilizadas no tratamento das UP. 
Estudos em modelo animal demonstram o efeito benéfico dessa intervenção nesses pacientes, porém, os estu-
dos em humanos encontrados na literatura apresentam grande variabilidade nos protocolos sendo insuficientes 
para gerar resultados conclusivos. Objetivo: Avaliar os efeitos da LBP no tratamento de UP em humanos por 
meio de uma revisão sistemática de ensaios clínicos randomizados (ECRs). Métodos: Foram incluídos ECRs 
que utilizaram LBP comparada com outra técnica, diferentes tipos de LBP, LBP placebo ou grupo controle no 
tratamento de pacientes com UPs. Os desfechos avaliados foram: área da úlcera e taxa de cicatrização. Não 
foram incluídos estudos piloto e artigos com dados incompletos. Foram pesquisados as seguintes bases de 
dados eletrônicas: Pubmed, Cochrane CENTRAL, PEDro e Lilacs . Além disso, foram analisadas as referências 
dos estudos publicados através de busca manual. A busca foi realizada em janeiro de 2015 e foi composta 
pelos seguintes descritores: “Lasers” e “Pressure Ulcers” associada a termos sinônimos e a uma estratégia de 
alta sensibilidade para a busca de ECRs. Resultados: Dos 358 artigos identificados, quatro estudos foram 
incluídos, sendo que dois utilizaram LBP com comprimento de onda único (1: 904nm vs controle e 2: 904nm 
vs 808nm vs 658nm vs placebo) e dois utilizaram LBP com probe cluster. Um dos estudos que comparou dife-
rentes comprimentos de onda único demonstrou redução significativa de 71% na área da UP e melhora na taxa 
de cicatrização em que 47% das UP cicatrizaram totalmente após um mês de terapia com a utilização do LBP 
com comprimento de onda 658 nm comparado com os outros comprimentos. Os demais comprimentos de onda 
analisados não apresentaram resultados significativos nos desfechos avaliados. Conclusão: Foram obser-
vados resultados significativos na utilização da LBP com comprimento de onda de 658nm e nenhuma evidência 
foi encontrada para utilização de comprimentos de onda superiores a esse para o tratamento das UP. Também 
não foram encontradas evidências na utilização de laser com probe cluster. Devido à divergência de protocolos, 
mais estudos devem ser realizados com maior rigor metodológico e maior número amostral. 
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