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A fototerapia com o laser de baixa potência (LLLT) têm mostrado resultados promissores sobre cultivos de diferentes linhagens 
celulares, incluindo as células tronco, especialmente  sobre a proliferação  celular, sem  causar qualquer  efeito citotóxico. 
Entretanto, existe uma grande diversidade de equipamentos de laser de baixa potência utilizados, assim como protocolos 
empregados. Estudos prévios apontam que a fototerapia em culturas celulares apresentam melhores resultados frente a déficit 
nutricional através da supressão parcial de soro fetal bovino (FBS). O presente trabalho tem como objetivo avaliar o efeito da 
irradiação por laser diodo de AsGaAl (

λ

=660nm), densidade de energia 4J/cm2, força de irradiação de 23mW, utilizando 
protocolos de irradiação curto e longo e 2% de FBS em cultura de células tronco mesenquimais de polpa dentária de rato Wistar 
(rDPSC). Para tanto, foram realizados ensaio de MTT, wound healing e integridade do DNA com a coloração por DAPI. Os dados 
foram analisados pelo teste não paramétrico de Mann-Whitney e ANOVA com teste t com significância estatística de 5% (p<0,05). 
O protocolo de múltiplas irradiações com intervalo de 6 horas  induziu aumento na proliferação celular devido a maior atividade 
mitocondrial (grupo III p=0,016 e grupo IV p=0,029), com resultados mais significativos quando o meio de cultivo era 
suplementado com 10% FBS, após a última irradiação (p=0,007). Entretanto, o ensaio de wound healing com rDPSC necessita um 
período maior que 24 horas para observar migração celular no scratch. Palavras-chaves: LLLT, diodo, déficit nutricional. Projeto 
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