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Resumo
A melatonina é um hormônio produzido pela glândula pineal, e apresenta mudanças significativas
ao longo da vida. Índice de radiação da luz vermelha pode ser capaz de modular processos
biológicos. A partir deste contexto o estudo avaliou o uso da irradiação da luz na região do
vermelho na produção da melatonina em idosos do sexo masculino da casa de apoio São
Camilo/Cacoal. A pesquisa utilizou questionário Índice de qualidade de sono de Pittsburgh;
Escala de sonolência de Epworth, e kit ELISA. Aprovado pelo CEP com parecer de nº 1.449.917.
Foram selecionados três indivíduos que se encaixaram na pesquisa, divididos em dois grupos,
sendo o grupo 1: controle e o grupo 2: irradiado. Houve alterações significativas nos valores dos
entrevistados, sendo que o paciente 1, em seu primeiro exame, antes do uso do capacete, obteve
como resultado 9,4pg/ml de melatonina e após uma semana de uso, obteve como resultado
11,2pg/ml, o paciente 2, antes do capacete obteve 5,7pg/ml e após uma semana de uso, 6,5pg/ml
e o paciente 3, apresentou o nível de 2,6pg/ml antes do uso do capacete e, após 12,2pg/ml. Sendo
evidenciado nos resultados abordados que após a irradiação da luz de led os níveis de melatonina
tiveram um aumento significativo, demonstrando uma alteração na produção de melatonina. A
pesquisa sugere que com o uso do capacete de led, pode-se elevar a concentração dos níveis de
melatonina, usando o dispositivo trinta minutos antes do momento de dormir, antecipando no
tempo o sono do paciente, porém precisa-se de mais estudos em relação à esta metodologia,
devido ao número de pacientes que se enquadraram nos critérios da pesquisa.
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