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RESUMO 
 
 

 O tratamento com laser de baixa potência, também chamado de fototerapia de 

baixa potência (FTBP) tem sido utilizado por profissionais de diversas áreas da saúde, 

com o objetivo de acelerar o processo de cicatrização e regeneração, tanto em tecidos 

moldes com duros. Essa terapia também pode ser aplicada sobre culturas de células, 

que, quando irradiadas, sofrem aumento na proliferação celular e atividade 

mitocondrial, fazendo com que haja maior síntese de proteínas, RNA e DNA. Contudo, 

a ausência de padronização nos protocolos, aliado a diversidade de equipamentos de 

laser utilizados, densidade de energia, força e tempo de irradiação inviabiliza a 

extrapolação e comparação dos resultados apresentados. Por esse motivo, o objetivo 

desse trabalho foi avaliar o comportamento das células tronco mesenquimais de polpa 

dentária de rato Wistar (rDPSC) frente a seis diferentes protocolos de irradiação. Foram 

empregados dois protocolos para déficit nutricional de soro fetal bovino (SFB), de 2% e 

10%, e a irradiação foi realizada com dois comprimentos de onda (λ) 660nm e 904nm. 

Para avaliação da migração celular, atividade mitocondrial e proliferação celular, e da 

integridade do DNA, foram realizados os ensaios de wound healing, MTT (brometo de 

3-(4,5-dimetiltiazol-2-yl)-difeniltetrazólio) e coloração nuclear com DAPI (4',6- 

diamidino-2-fenilindol), respectivamente. Os resultados obtidos mostraram que quando 

as células são irradiadas múltiplas vezes ao dia, com intervalo de 6h, com déficit 

nutricional de 2% de SFB e com mudança do meio para 10%, após a última irradiação, 

há aumento significativo na proliferação e atividade mitocondrial. Entretanto, com 

relação a migração celular, verificou-se a necessidade de estender o tempo de 

observação inicial pré-estabelecido de no mínimo três dias, uma vez que a maior taxa 

migratória ocorreu no sexto dia de FTBP, com melhores resultados utilizando o laser no 

comprimento de λ=904nm. Independente do protocolo utilizado, o DNA das rDPSC 

permaneceu íntegro. Desta forma, podemos concluir que a utilização deste protocolo 

experimental de irradiação potencializou a taxa proliferativa e migratória das rDPSC 

tornando-se uma alternativa adequada para futuros ensaios in vivo que envolvem esta 

fonte de célula tronco.  

 

Palavras-chave: laser de baixa potência, fototerapia, célula tronco mesenquimal, polpa 
dentária, rato  
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ABSTRACT 
 
 
 

 Treatment with low-power laser, also called low-power phototherapy (LLLT) 

has been used by professionals from different areas of health, in order to speed up the 

healing process and regeneration, both molds with hard tissues. This therapy can also 

be applied to cell cultures which, when irradiated, undergo cell proliferation and 

increased mitochondrial activity, so that there is increased synthesis of proteins, RNA 

and DNA. However, the lack of standardization in the protocols, coupled with the 

diversity of laser equipment used, energy density, strength and irradiation time prevents 

extrapolation and comparison of the results presented. Therefore, the aim of this study 

was to evaluate the behavior of mesenchymal stem cells from dental pulp of Wistar rat 

(rDPSC) against six different irradiation protocols. Two protocols were employed for 

nutritional deficit fetal bovine serum (FBS), 2% to 10%, and irradiation was performed 

with two wavelengths (λ) 660nm and 904nm. For evaluation of cell migration, cell 

proliferation and mitochondrial activity and DNA integrity, the wound healing studies 

were performed, MTT (3- (4,5-dimethylthiazol-2-yl) -difeniltetrazólio) and nuclear 

staining DAPI (4 ', 6- diamidino-2-phenylindole), respectively. The results showed that 

when the cells are irradiated multiple times a day with an interval of 6 hours, with 

malnutrition 2% FBS and the medium changing to 10% after the last irradiation, no 

significant increase in proliferation and mitochondrial activity . However, in relation to 

cell migration, there is a need to extend the time of pre-set initial observation of at least 

three days, once the migration rate higher on the sixth day FTBP, with the best results 

using the laser in λ = 904 nm length. Regardless of the protocol used, the DNA of 

rDPSC remained intact. Thus, we can conclude that the use of this experimental 

protocol irradiation enhanced the proliferative rate and migration of rDPSC making it 

a suitable alternative for future in vivo assays involving this source of stem cells. 

 
 

Keywords: low-power laser, phototherapy, mesenchymal stem cells, dental pulp, 
mouse. 
 
 
 
 
 
 



	 10	

 
LISTA DE FIGURAS 

 
 

FIGURA 1 -  Espectro eletromagnético dos diferentes comprimentos de onda 
disponíveis para uso terapêutico. FONTE: convissar, 2011.............18 

 
FIGURA 2 -   Mecanismo e aplicação da FTBP. O laser é absorvido pela 

mitocôndria produzindo espécies reativas de oxigênio (ROS), 
liberando óxido nítrico (NO), que conduz a transcrição do gene por 
ativação dos fatores de transição, e ATP. O resultado dessa interação 
é o estímulo da produção de fatores de crescimento, proliferação e 
motilidade celular e deposição de matriz extracelular. Assim, o laser 
age acelerando a cicatrização de feridas, e ainda possui ação 
antiinflamatória e analgésica. FONTE: http://www.elixa.com/light 
/healing.htm......................................................................................20  

FIGURA 3 -  Ilustração demonstrativa da divisão assimétrica da célula tronco. 
FONTE: http://www.lance-ufrj.org/ceacutelulas-tronco.html..........24  

FIGURA 4 -  Organograma dos protocolos e ensaios realizados da fototerapia de 
baixa potência com as rDPSC...........................................................33 

FIGURA 5 -  Padronização da emissão da FTBP em placas de cultura. (A) Grid 
utilizado nas placas de 12 poços dos grupos irradiados com o mesmo 
diâmetro do spot da caneta de laser; (B) Template desenvolvido para 
fixar a caneta; (C) Campo semi-escuro delimitando a área a ser 
irradiada; (D) Aparelho de Check Laser® 

marcando 23mW de força 
de irradiação através da placa de cultura..........................................34 

 
FIGURA 6 -  Efeito da FTBP no ensaio de wound healing após coloração de HE 

ao término dos experimentos I e II. Experimento #1 (A-B); 
Experimento #2 (C-D), onde A e C são do grupo controle (0J/cm2) e 
B e D são do grupo irradiado (4J/cm2). Nas figuras B e D pode-se 
observar maior migração das rDPSC com consequente redução do 
scratch, enquanto no grupo controle há menor população celular (A 
e C)....................................................................................................37 

FIGURA 7 (I-IV) -  Atividade mitocondrial no ensaio de MTT. Os experimentos I e II 
não apresentaram diferença estatística, sendo que o grupo controle 
obteve melhores resultados quando comparado com o grupo 
irradiado correspondente. Figura 3 III e IV apresentou melhores 
resultados neste ensaio com diferença estatística em ambos 
protocolos, onde p= 0,016 (Mann-Whitney) e p= 0,029 (ANOVA, 
teste t), respectivamente (irradiado>controle). Mediana [intervalo 
inter- quartil (IIQ): P50[P25;P75], onde grupo controle III = 
0,314[0,308; 00,329]; e grupo irradiado III = 0,423[0,364; 0,467]. 
(*;**) Indica diferença estatística entre o grupo controle com seu 
correspondente irradiado...................................................................38 

 



	 11	

 
 FIGURA 8 -  Análise comparativa do ensaio de MTT entre os grupos III e IV 

irradiados com múltiplas doses em 24h, sem e com troca do meio 
para 10%SFB, respectivamente. Análise estatística com teste de 
Mann-Whitney (p=0,007). (*; **) Indicam diferença estatística entre 
os grupos irradiados..........................................................................39 

FIGURA 9 -  Micrografia representativa de células tronco mesenquimais da polpa 
dentária de rato corada com DAPI, mostrando ausência de mudanças 
nucleares morfológicas com aumento de 40x; controle (A) e 
irradiado (B)......................................................................................39 

FIGURA 10 -  Representação dos pontos de irradiação utilizados nas placas de 12 
(grid) e 96 poços (A e B, respectivamente), utilizadas para os 
ensaios de wound healing e MTT.....................................................49 

FIGURA 11 -  Template utilizado nos grupos que tratamento com laser (FTBP). 
(Desenvolvido por: SANCHES, PR)................................................49 

FIGURA 12 -  Organograma dos protocolos realizados da FTBP em rDPSC nos 
experimentos #1 e #2........................................................................51 

FIGURA 13 -  Migração das rDPSC coradas com HE no ensaio de wound healing - 
Experimento #1 (A;C;E) e Experimento #2 (B;D;F); onde (A;B) 
controle; (C;D) Irradiado 660nm; (E;F) Irradiado 904nm. Após 
análise qualitativa das imagens, pode-se observar migração celular 
semelhante entre os grupo do experimento #1. Entretanto, no 
experimento #2 pode-se observar maior proliferação celular no 
grupo irradiado com 904nm após sete dias conforme ilustra a Figura 
4F, e migração semelhante nos grupos controles e irradiados com 
660nm (B;D).....................................................................................54 

FIGURA 14 -  Ensaio de wound healing do experimento #2, com FTBP por seis 
dias (6J/cm2/dia), resultado da migração das rDPSC quando 
irradiadas com λ=904nm (245); onde controle = 167,25; e 660nm = 
175. Teste de Tukey (p=0,055).........................................................55 

FIGURA 15 -  Análise comparativa do ensaio de MTT em três tempos com 6J/cm2 
de irradiação diária............................................................................56 

FIGURA 16 -  Micrografia de células tronco mesenquimais da polpa dentária de 
rato coradas com DAPI, evidenciando ausência de mudanças 
nucleares morfológicas (40x); controles (A); irradiado 660nm (B) e 
irradiado (C)......................................................................................56 

 
 
 
 
 

 



	 12	

LISTA DE TABELAS 
 

 
TABELA 1 -  Padronização da irradiação (FTBP).......................................................34  

TABELA 2 -  Parâmetros de irradiação da FTBP........................................................50 

TABELA 3 - Análise quantitativa com Image J do ensaio de wound healing - 
Experimento #1. Teste de Kruskal-Wallis (p=0,011)............................53  

TABELA 4 -  Análise do ensaio de MTT - Experimento #1. Teste de Kruskal-Wallis 
Representação por Mediana, com IIQ = P50[P25;P75]........................55  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	 13	

SUMÁRIO 
 
 

1 INTRODUÇÃO..........................................................................................................14 
 
2 OBJETIVOS...............................................................................................................16 
2.1 Objetivos Gerais......................................................................................................16 
2.2 Objetivos Específicos...............................................................................................16 
 
3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA..................................................................................17 
3.1 Laser de baixa potência...........................................................................................17 
3.2 Propriedades do Laser.............................................................................................18 
3.3 Geradores de laser de baixa potência....................................................................19 
3.3.1 Hélio-Neon (HeNe)................................................................................................19 
3.3.2 Alumínio-Gálio-Índio-Fósforo (AlGaInp).............................................................19 
3.3.3 Arseneto de Gálio (AsGa) e Gálio-Alumínio-Arseneto (GaAlAs)........................20 
3.4 Laser de Diodo..........................................................................................................20 
3.5 Mecanismos da terapia laser de baixa potência....................................................19 
3.6 Fototerapia de baixa potência (FTBP) in vitro......................................................21 
3.6.1 Déficit nutricional das culturas celulares na FTBP................................................23 
3.7 Células tronco mesenquimais (MSC).....................................................................24 
3.8 Ensaio de wound healing.........................................................................................26 
3.9 Ensaio da atividade mitocondrial por MTT.........................................................27 
3.10 Coloração por DAPI..............................................................................................27  

 
4 ARTIGO 1: "EFEITOS DA FOTOTERAPIA DE BAIXA POTÊNCIA SOBRE 
CULTURA DE CÉLULAS TRONCO MESENQUIMAIS DE POLPA DENTÁRIA 
MURINA" 
4.1 Resumo.....................................................................................................................28 
4.2 Abstract....................................................................................................................28 
4.3 Introdução................................................................................................................29 
4.4 Material e Métodos..................................................................................................29 
4.4.1 Modelo experimental..............................................................................................31 
4.4.2 Coleta das polpas dentárias....................................................................................31 
4.4.3 Cultura celular........................................................................................................31 
4.4.4 Caracterização das rDPSC......................................................................................32 
4.4.5 Grupos experimentais.............................................................................................32 
4.4.6 Protocolo de FTBP nas rDPSC...............................................................................33 
4.4.7 Ensaio de wound healing........................................................................................35 
4.4.8 Análise do metabolismo celular (Ensaio de MTT).................................................35 
4.4.9 Análise do efeito da irradiação a laser no núcleo celular (DAPI)..........................35 
4.5 Análise estatística.....................................................................................................36 
4.6 Resultados................................................................................................................36 
4.6.1 Padronização da irradiação com template e grid....................................................36 
4.6.2 Déficit nutricional 2%SFB e insulto das rDPSC....................................................36 
4.6.3 Migração celular no ensaio de wound healing.......................................................37 
4.6.4 Efeito da irradiação sobre a atividade mitocondrial...............................................37 
4.6.5 Efeito da fototerapia sobre o DNA das rDPSC......................................................39 
4.7 Discussão..................................................................................................................40 



	 14	

4.8 Conclusão.................................................................................................................42 
4.9 Referências...............................................................................................................42 

 
5 ARTIGO 2: "EFEITOS DA FOTOTERAPIA DE BAIXA POTÊNCIA EM 
CÉLULAS TRONCO MESENQUIMAIS DE POLPA DENTÁRIA IN VITRO: 
COMPARAÇÃO ENTRE DIFERENTES COMPRIMENTOS DE ONDA".........45 
5.1 Resumo.....................................................................................................................45 
5.2 Abstract....................................................................................................................46 
5.3 Introdução................................................................................................................47 
5.4 Materiais e Método..................................................................................................48 
5.4.1 Obtenção e isolamento das rDPSC.........................................................................48 
5.4.2 Fototerapia com laser de baixa potência................................................................48 
5.4.3 Ensaio de Wound Healing......................................................................................51 
5.4.4 Análise do metabolismo celular (Ensaio de MTT).................................................52 
5.4.5 Análise do efeito da irradiação a laser no núcleo celular.......................................52 
5.5 Análise Estatística....................................................................................................52 
5.6 Resultados................................................................................................................53 
5.6.1 Migração das rDPSC no ensaio de wound healing................................................53 
5.6.2 Proliferação e atividade mitocondrial (MTT).........................................................55 
5.6.3 Efeito do FTBP no núcleo celular (DAPI).............................................................56 
5.7 Discussão..................................................................................................................56 
5.8 Conclusão .................................................................................................................59 

 
CONCLUSÃO................................................................................................................63 
 
REFERÊNCIAS............................................................................................................64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	 15	

 1. INTRODUÇÃO 
 
 
 

 A fototerapia de baixa potência (FTBP), também chamada de terapia com laser 

de baixa intensidade (TLBI), surgiu entre as décadas de 60 e 70 através de 

pesquisadores Europeus, que descobriram a capacidade do laser em induzir 

bioestimulação. A partir desse pressuposto, cientistas pelo mundo todo iniciaram 

estudos com o objetivo de dar credibilidade à irradiação e desenvolver um protocolo 

eficaz que comprovasse tal afirmação (KARU, 2003). 

 Os primeiros relados do uso da  FTBP foram sobre a cicatrização de feridas, que 

desencadeou o interesse de diferentes áreas na medicina regenerativa, especialmente por 

acelerar esse processo (SILVA et al., 2010; ALGHAMDI et al., 2012), como a 

medicina, a odontologia, a fisioterapia e a medicina veterinária (SUN; TUNER, 2004). 

Além da cicatrização dos tecidos, possui ação analgésica, antinflamatória (PEREIRA et 

al., 2002; SUN; TUNER, 2004; AGNE, 2009; CONVISSAR , 2011; GARCEZ et al., 

2012).  

 Na odontologia, o laser tem sido utilizado após extração dentária, 

hipersensibilidade dentinária, mucosites, paresia facial, em disfunções 

temporomandibulares, casos de paralisia após cirurgia mandibular, fixação do implante 

(CONVISSAR, 2011; GARCEZ et al., 2012; KORANY et al., 2012) e tratamento 

ortodôntico, porém, esta última aplicação, ainda com resultados controversos 

(KALEMAJ et al., 2015; SEIFI; VAHID-DASTJERDI, 2015). 

 Entretanto, para melhor compreensão do mecanismo de ação e eficácia dessa 

terapia, pesquisas têm sido realizadas, a partir de irradiação em culturas de células de 

diversas linhagens. A aplicação da FTBP in vitro tem reportado resultados expressivos 

em relação ao aumento da proliferação celular, aumento da atividade mitocondrial, e 

consequentemente produção de ATP, síntese de RNA e DNA, sem causar qualquer 

efeito citotóxico (ALGHAMDI et al., 2012; GARCEZ et al., 2012). Entre as linhagens 

celulares irradiadas destacam-se as células tronco mesenquimais (MSC), as quais 

podem ser isoladas de diferentes tecidos, como medula óssea, tecido adiposo, cordão 

umbilical, tecido cardíaco, tecido muscular e polpa dentária (EDUARDO et al., 2008; 

SEONG et al., 2010; DOORN et al., 2012; GIANNELLI et al., 2013). As MSC têm 

propriedades características como divisão assimétrica, capacidade de aderência em 

plástico, diferenciação celular frente à estímulo e ainda deve expressar marcadores de 
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superfície celular como CD105, CD73, CD90% (mínimo 95% da população celular 

estudada) e não expressar os marcadores CD45, CD34, CD14 ou CD11b, CD79α ou 

CD19 e LA classe II (máximo de 2%) (DOMINICI et al., 2006; YANG et al., 2013). 

 Porém, quando as MSC são irradiadas com laser de baixa intensidade, acabam 

se potencializando, uma vez que aumenta a secreção de fatores de crescimento e 

citocinas dessas células (ALGHADIM et al., 2012; GIANNELLI et al., 2013), como por 

exemplo TGF-β, PDGF, HGF, interleucinas (PEPLOW et al., 2011). Todavia, a 

diversidade de tipos de laser, equipamentos, comprimentos de onda, densidade de 

energia, déficit nutricional das células, exige padronização dos protocolos a fim de 

conhecer o comportamento da linhagem celular estudada frente ao estímulo desejado 

(KARU 2003; DIAS et al, 2009; ALGHADIM et al., 2012; BASSO et al., 2012).  

 Dessa forma, o presente estudo tem o objetivo de revisar a literatura sobre a 

fototerapia de baixa potência e mecanismos de ação do laser, especialmente em culturas 

de células, assim como apresentar os artigos resultantes da FTBP sobre as células tronco 

mesenquimais de polpa dentária de ratos wistar, frente a diferentes protocolos de 

irradiação, comprimentos de onda e déficit nutricional de 2% e 10% de soro fetal 

bovino (SFB).  
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 2 OBJETIVOS 
 
 
 2.1 Objetivos gerais 
 
 Avaliar, in vitro, o comportamento das células tronco mesenquimais da polpa 

dentária de rato Wistar (rDPSC) irradiadas com o laser de baixa potência em relação a 

sua resposta proliferativa, atividade mitocondrial e dano em DNA, além de estabelecer 

protocolo experimental de aplicação da FTBP para essa cultura celular específica.  

 
 2.2 Objetivos específicos 
 
 
v Verificar a taxa de proliferação celular das rDPSCs, após FTBP com comprimentos 

de onda estabelecidos (660 e 904nm); 

 

v Mensurar a atividade mitocondrial pelo ensaio de MTT frente a diferentes 

protocolos de irradiação e comprimento de onda (660nm e 904nm); 

 

v Verificar, qualitativa e quantitativamente, a capacidade de migração das rDPSCs 

após FTBP através do ensaio de wound healing; 

 
 
v Analisar, através da coloração nuclear por DAPI, fragmentação ou alteração de 

organização do DNA das rDPSCs submetidas a FTBP. 
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 3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 3.1 Propriedades do Laser  

 Os lasers são fontes artificiais, que emitem radiação na forma de fluxo de 

fótons. O processo de emissão de luz inicia com a ativação de elétrons em um 

componente do laser, geralmente hélio-neon ou gálio, alumínio e arsênico, para seu 

estado ativado. Quando os elétrons saem de um estado ativado para um nível abaixo, 

ocorre a emissão dos fótons (MILLIS; MARTINEZ, 2007; AGNE, 2009).  

 A energia transmitida por esse tipo de laser em baixos níveis não emite calor, 

som ou vibração. Isso foi confirmado por muitos pesquisadores durante irradiações 

realizadas em suspensões de fibroblastos com uma sonda microtérmica, em contra 

partida ao que ocorre com o laser de alta potência, que eleva as temperaturas para cortar 

tecidos, e ao mesmo tempo, realizar a hemostasia (ALGHAMDI et al., 2012).  

 A luz artificial do laser possui características que diferenciam da luz natural. A 

luz do laser é monocromática, coerente e colimada (MILLIS; MARTINEZ, 2007; 

AGNE, 2009; CONVISSAR, 2011; GARCEZ et al., 2012).  

 Define-se como luz monocromática aquela que possui apenas um comprimento 

de onda, ou seja, uma única cor (MILIS; MARTINEZ, 2007). Portanto, a 

monocromaticidade é caracterizada pela emissão de fótons com o mesmo comprimento 

de onda, onde os fótons estimulam outros da mesma frequência ou cor (GARCEZ et al., 

2012). O uso da luz monocromática permite que ela seja absorvida por cromóforos 

específicos para cada comprimento de onda (λ) (MILLIS; MARTINEZ, 2007).  

 Indiscutivelmente, a propriedade física mais importante da radiação laser é sua 

coerência, que se manifesta simultaneamente pela monocromaticidade (coerência 

temporal) e pela frente de onda unifásica (coerência espacial) (GARCEZ et al., 2012). 

Isso significa que o trajeto de fótons dá-se em uma única fase e na mesma direção 

(MILIS; MARTINEZ, 2007).  

 A luz do laser é também denominada colimada, pois em seu percurso, o feixe de 

luz sofre pouca divergência, percorrendo um única direção (MILLIS e MARTINEZ, 

2007; GARCEZ et al., 2012). Agne (2009) acrescenta que deve-se estar sempre atento 

para as especificações técnicas do tipo de laser o qual será utilizado, pois os 

equipamentos, que emitem laser por diodo, acabam fazendo seu trajeto com leve 

divergência, o que requer máxima aproximação da ponteira em relação ao local tratado.  
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 Biologicamente, a irradiação do laser de baixa potência pode promover o 

processo de cicatrização tanto em tecidos moles como em tecidos duros, embora seu 

mecanismo de ação ainda não seja totalmente elucidado (PARK; KANG, 2012). 

Eduardo et al. (2008) relatam que quando um tecido é lesado, as funções das células 

tronco ao redor do local da lesão podem estar comprometidas. Neste contexto, a 

utilização do laser pode influenciar significativamente a proliferação e maturação destas 

células indiferenciadas, contribuindo para o processo cicatricial do tecido.  

 

 3.2 Laser de baixa potência  

 
 O conceito da utilização da luz para fins terapêuticos, denominado fototerapia, 

tem origem nas crenças de que o sol e outras fontes de luz, como as luzes infra- 

vermelha e ultravioleta (UV), podem apresentar benefícios terapêuticos (MILLIS e 

MARTINEZ, 2007).  

 O termo laser é uma sigla para o termo inglês Light Amplification by Stimulated 

Emission of Radiation (luz amplificada pela emissão estimulada de radiação). Existem 

muitos lasers disponíveis para uso médico ou industrial. Os tipos de lasers utilizados na 

reabilitação, comumente conhecidos como terapia com laser de baixa potência, são os 

lasers chamados "frios". Os lasers cirúrgicos têm alta potência e são capazes de causar 

destruição térmica de células e tecidos, ao passo que aqueles utilizados na reabilitação 

têm baixa potência e auxiliam na modulação dos processos celulares, conhecidos como 

fotobiomodulação (MILLIS e MARTINEZ, 2007).  

 A fototerapia de baixa potência (FTBP) é aquela que refere-se ao uso do laser 

vermelho ou infravermelho próximo com comprimento de onda entre 600-1.100nm e 

potência de saída de 1-500mW. Esse tipo de irradiação pode ser contínuo ou pulsado, 

que consiste num feixe constante de baixa intensidade de energia (0.04-50 J/cm
2
), o 

qual é direcionado para o tecido alvo ou monocamada de células utilizando potências 

medidas em miliwatts (mW) (ALGHADIM, 2012).  

 Nos últimos 30 anos o laser de baixa potência tem sido utilizado por diferentes 

áreas da medicina regenerativa e odontologia, com o objetivo de acelerar o processo de 

cicatrização (SUN; TUNÉR, 2004; ALGHADIM, 2012).  

 Na odontologia, a FTBP tem sido utilizada como recurso terapêutico e 
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analgésico auxiliar no controle da dor após extrações dentárias, mucosites, lesão em 

nervo durante a extração do dente siso, em casos de paralisia após cirurgia mandibular e 

colocação do implante (KORANY et al., 2012). Garcez et al. (2012) acrescentam sua 

aplicação nas disfunções temporomandibulares, na endodontia, na hipersensibilidade 

dentinária cervical, xerostomia e em diversas lesões orais, como úlceras traumáticas, 

recorrentes, herpes vírus, estomatites, pênfigo. A ortodontia é outra área onde o laser 

vem sendo utilizado, entretanto ainda há controvérsia na literatura com relação ao seu 

benefício nessa modalidade de tratamento (KALEMAJ et al., 2015; SEIFI; VAHID- 

DASTJERDI, 2015).  

 

 3.3 Geradores de laser de baixa potência  

 

 3.3.1 Hélio-Neon (HeNe)  

 

 No Brasil, no início dos anos 90, foi um dos primeiros tipos de laser de baixa 

potência a ser utilizado pela fisioterapia. Ele é gerado por um tubo ou câmara com a 

mistura dos gases Hélio (90%) e Neon (10%). Seu comprimento de onda é da ordem de 

632,8nm, na faixa visível da luz alaranjada vermelha. A divergência do feixe é mínima, 

podendo ser dirigido a certa distância da área tratada. Sua potência em emissão contínua 

pode chegar acima de 30mW nos equipamentos, com absorção muito rápida e 

penetração superficial (10-15mm), pois seu cromóforo é derivado do tecido sanguíneo, 

em especial as hemácias (AGNE, 2009).  

 3.3.2 Alumínio-Gálio-Índio-Fósforo (AlGaInP)  

 Este tipo de laser já faz parte dos tratamentos que buscam acelerar o processo 

cicatricial do tecido cutâneo, sendo, inclusive, substituto ao laser de HeNe. Sua 

produção e emissão ocorre através de diodo, assim não há coerência no espaço como 

ocorre no anterior. Seu comprimento de onda varia entre os aparelhos (660-670nm) e se 

encontra no espectro visível da cor vermelha. A distância da ponteira do aplicador em 

relação a área a ser estimulada não deve ser superior a 4mm, motivo pelo qual 

impossibilita a varredura em grandes lesões. O modo de emissão do laser pode ser 

contínuo ou pulsado (AGNE, 2009).  
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 3.3.3 Arseneto de Gálio (AsGa) e Arseneto de Gálio Alumínio (AsGaAl)  

 

 Os lasers de AsGa e AsGaAl são utilizados desde os anos noventa e também são 

gerados por diodos. O diodo de AsGa emite um comprimento de onde de 904nm e o 

AsGaAl, de 780 e 830nm. Pelo fato de estarem presentes entre o espectro 

infravermelho, não são visíveis ao olho humano. Por serem focalizados com lentes 

devem ser aplicados em contato direto com a pele do paciente, por isso recebendo o 

nome de aplicação pontual. São levemente absorvidos pela hemoglobina e pela água, 

permitindo penetrações mais profundas. Devido ao seu efeito fotossensibilizante sobre o 

colágeno e células ósseas, possui ótima indicação no tratamento de lesões que envolvem 

os tendões, músculos e ossos. Sua potência pico é variável, em média de 10 até 50 mW 

(AGNE, 2009).  

 A figura abaixo ilustra os diferentes comprimentos de onda e seus respectivos 

geradores, tanto de baixa quanto de alta potência (Figura 1).  

 
Figura 1. Espectro eletromagnético dos diferentes comprimentos de onda disponíveis 

para uso terapêutico. FONTE: CONVISSAR, 2011.  

  

 3.4 Laser de Diodo  

 
 Os comprimentos de onda dos lasers semicondutores de diodo vão de 810 a 

980nm. Os diodos nessa variação de comprimento de onda são absorvidos pela 

hemoglobina e pigmentos (por exemplo a melanina). Esses cromóforos, ou compostos 
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orgânicos que absorvem a luz numa frequência específica, estão presentes em elevadas 

concentrações na bolsa periodontal em atividade, o que torna esses comprimentos de 

onda aplicáveis na terapia periodontal. Sua aplicação tem potencial bactericida e 

auxiliar no processo de coagulação (CONVISSAR, 2011).  

 Todavia, quando células são irradiadas in vitro, a energia do laser é absorvida 

por cromóforos intracelulares e convertidos em energia metabólica, aumentando assim 

os níveis de ATP. O ATP atua sobre vários subtipos de receptores P2 de nucleotídeos 

para aumentar a concentração de cálcio intra-celular. Simultaneamente, o ATP regula a 

síntese proteica, a síntese de DNA e a expressão de genes imediatamente precoces e 

tardios (ALGHAMDI et al., 2012).  

 

 3.5 Mecanismos da terapia laser de baixa potência  

 
 A primeira lei da fototerapia postula que, para a luz visível de baixa potência ter 

qualquer efeito em um sistema biológico vivo, os fótons devem ser absorvidos pelas 

bandas de absorção eletrônica ou bandas de vibração molecular pertencentes a alguma 

molécula que age como um cromóforo ou fotorreceptor. Um cromóforo, para a luz 

visível, é uma molécula (ou parte desta) na qual a diferença de energia entre os elétrons 

em dois orbitais moleculares diferentes coincide com a energia do fóton dentro do 

espectro visível (GARCEZ et al., 2012).  

 Os fótons direcionados para as células e tecidos desencadeiam alterações 

biológicas dentro do organismo. Os fótons são absorvidos por cromóforos e por 

enzimas (citocromos) da cadeia respiratória, presentes nas mitocôndrias e na membrana 

celular. Esta ação resulta na formação de oxigênio e de gradiente de fótons através da 

célula e membranas mitocondriais (SUN; TUNÉR, 2004; GARCEZ et al., 2012).  

A mitocôndria desempenha um papel importante devido a sua capacidade de gerar 

energia, atuando no metabolismo celular. Pesquisas recentes sobre o mecanismo dos 

efeitos do laser de baixa potência inevitavelmente envolve mitocôndrias (ALGHAMDI 

et al., 2012). Essas organelas se diferenciam por possuir duas membranas, que 

geralmente apresentam formato arredondado, com dimensão da ordem de 1 a 10µm. 

São descritas como “usinas de energia celular”, porque convertem moléculas de glicose 

em energia na forma de adenosina trifostafo (ATP) por meio do processo de 

fosforilação oxidativa. As mitocôndrias participam do processo de catabolismo usando 
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caminhos metabólicos que incluem o ciclo de Krebs, a oxidação de ácidos graxos e a 

oxidação de aminoácidos (KARU, 2003; GARCEZ et al., 2012) (Figura 2). Quando a 

enzima flavomononucleotídeo é ativada inicia-se a produção de ATP, assim como 

ativação da produção de ácido desoxirribonucleico (DNA), simultaneamente, que 

resulta na alteração na permeabilidade celular. Os fótons também agem sobre os tecidos 

ativando enzimas que desencadeiam reações bioquímicas no organismo. Por estimular o 

metabolismo e a multiplicação celular, o laser apresenta um potencial para acelerar 

reparo tecidual e a multiplicação celular de estruturas como tendões, ligamentos e 

músculos (MILLIS; MARTINEZ, 2007).  

 Algumas evidências sugerem que as mitocôndrias são responsáveis pela resposta 

celular à luz vermelha e no infravermelho próximo (GARCEZ et al., 2012). Além disso, 

o uso de laser estimula o desenvolvimento de fibroblastos e pode afetar a produção de 

colágeno para o reparo tecidual. O laser pode também acelerar o processo de 

angiogênese, aumentando a formação de novos capilares nos tecidos lesados. Ocorre, 

assim, um aumento da resposta celular e tecidual, que pode estar relacionado ao 

aumento na produção de ATP e na síntese de proteínas, e, consequentemente, DNA e 

RNA (MILLIS et al., 2007; DIAS et al.; 2009).  

 
Figura 2. Mecanismo e aplicação da FTBP. O laser é absorvido pela mitocôndria 

produzindo espécies reativas de oxigênio (ROS), liberando óxido nítrico (NO), que 

conduz a transcrição do gene por ativação dos fatores de transição, e ATP. O resultado 

dessa interação é o estímulo da produção de fatores de crescimento, proliferação e 
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motilidade celular e deposição de matriz extracelular. Assim, o laser age acelerando a 

cicatrização de feridas, e ainda possui ação antiinflamatória e analgésica.  

FONTE: http://www.elixa.com/light/healing.htm  

 

 O mecanismo da ação fotobiológica via ativação da cadeia respiratória é um 

mecanismo universal. A ativação do metabolismo celular através da cadeia respiratória 

ocorre em todas as células sensíveis à irradiação de luz. A suscetibilidade à irradiação e 

a capacidade para ativação depende do estado fisiológico das células irradiadas, cujo o 

potencial redox em geral é desviado para um estado reduzido (condições patológicas), 

tornando essas células mais sensíveis a irradiação. A especificidade da resposta 

fotobiológica final é determinada não ao nível de reações primárias na cadeia 

respiratória, mas sim ao nível de transcrição durante cascatas de sinalização celular, 

sendo que em alguns casos, apenas a ativação parcial do metabolismo celular acontece 

(KARU, 2003).  

 A irradiação a laser é postulada como intensificadora da formação de um 

gradiente de próton eletromecânico trans-membrana na mitocôndria. Assim, a eficiência 

da força motriz do próton (PMF) é aumentada e mais cálcio é libertado para o 

citoplasma. Frente a baixas doses de laser, esse transporte adicional de cálcio no 

citoplasma desencadeia o processo de mitose e consequente aumento na proliferação 

celular. Além disso, sabe-se que a PMF aumenta a produção de ATP, que ativa o sódio, 

K-ATPase, e outros transportadores iônicos, o que resulta no aumento do K+ 

intracelular e na diminuição na concentração de Na+ e no potencial de membrana 

(EDUARDO et al., 2008).  

 Entretanto, estes mecanismos apresentam dependência de vários parâmetros 

como a dose de irradiação, o comprimento de onda, o modo de operação da excitação 

luminosa (pulsado/contínuo) e a intensidade de excitação, além das condições iniciais 

das células-alvo desta terapia (DIAS et al., 2009).  

 Os efeitos biológicos gerados pela luz laser depende da interação da sua 

absorção pelos tecidos conseguir interegir com as estruturas moleculares e celulares. 

Entretanto, cada indivíduo possui quantidades e organização diferente de moleculas, o 

que pode interferer no resultado final do efeito terapêutico. Uma vez absorvida a 

fototerapia à laser pode gerar diferentes efeitos, os quais podem ser classificados em 

primaries, secundários e terciários (DYSON, 2006). Os efeitos denominados de 
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primários dizem respeito à absorção de energia pelos tecidos nas camadas superfíciais, e 

posterior depósito desta energia nos tecidos, para ser transformada imediatamente em 

efeitos biológicos. Nessa fase ocorre a absorção de fótons pelo pelos cromóforos, onde 

os citocromos, presentes na mitochondria, são responsáveis por converter o ADP em 

ATP, fornecendo energia para a célula, e por serem fotossensíveis, a irradiação do laser 

é absorvida e convertida em energia. Esse processo resulta em alterações na 

permeabilidade da membrana, melhora a sinalização entre mitochondria, núcleo e 

cytosol, além de formação de ácido cítrico e aumento do metabolism oxidative para 

produzir ATP (KARU, 1998). Portanto, esses efeitos primaries são aqueles que ocorrem 

na presence da luz laser que após sua absorção irão gerar uma cascata de reação 

bioquímicas resultando nos efeitos secundários. Os efeitos secundários ocorrem sem 

apresença da luz laser e podem ocorrer horas ou dias após a irradiação (GENOVESE, 

2007). Esses efeitos resultam das mudanças fisiológicas a nível cellular. Com a 

irradiação há um aumento no fluxo de cátions (Ca+) intracellular, gerando estímulo no 

metabolism cellular e algumas vias de sinalização envolvidas no processo de reparo de 

feridas e proliferação cellular (KARU, 1989). Nos efeitos terciários a resposta é 

influenciada pelo ambiente interno e externo e também pela interação intracellular 

através do aumento dos níveis de citocinas ou de fatores de crescimento (SMITH, 

1991). Esse mecanismo pode explicar porque o tratamento de uma lesão pode estimular 

a resolução desta lesão e de alguma utra localizada em outro sítio próximo a ela 

(DYSON, 2006). 

 
 3.6 Fototerapia de baixa potência (FTBP) in vitro  

 A fotobioestimulação da atividade celular promovida pela terapia com laser de 

baixa potência é responsável por secretar um amplo painel de fatores de crescimento e 

citocinas, como TGF-β, PDGF, IFN-Υ, HGF e algumas interleucinas, em resposta ao 

aumento da síntese de proteínas, ATP e proliferação celular. Por esse motivo, afim de 

mensurar os possíveis efeitos do laser sobre as células, geralmente são realizados 

ensaios que avaliem proliferação e viabilidade celular, dano ao DNA, integridade de 

membrana, síntese e secreção de proteínas, morfologia e características ultra estruturais 

(PEPLOW et al., 2011).  

 As respostas celulares frente a FTBP são desencadeadas a partir de reações 

primárias, na cadeia respiratória, e secundárias, no citoplasma e no núcleo das células 
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(KARU 2003; DIAS et al., 2009). Por atuar em nível celular, o laser de baixa potência 

provoca modificações bioquímicas, bioelétricas e bioenergéticas, que agem aumentando 

o metabolismo, a proliferação e a maturação celular. O incremento do metabolismo 

celular induzido pelo laser eleva os níveis de ATP pela estimulação de fotorreceptores 

na cadeia respiratória mitocondrial, além de aumentar a liberação fatores de 

crescimento, citocinas e síntese de colágeno (LINS et al., 2010; ALGHAMDI et al., 

2012).  

 Karu (1987) relatou que o efeito do laser sobre a cultura de células depende da 

radiação, do comprimento de onda, da dose e intensidade, assim como outras condições 

dessa cultura. Portanto, é possível que as células em tecidos ou em cultura possam 

responder a irradiação de modos distintos, mesmo quando utilizado parâmetros 

similares!(KARU, 1998; ALGHAMDI et al., 2012). Nesse sentido, a aplicação do laser 

de baixa potência pode ser uma alternativa no processo de ativação e maturação de 

células com baixo índice proliferativo, como é o caso das células tronco mesenquimais 

(MSC) (ALGHAMDI et al., 2012).  

 A densidade de energia aplicada in vitro deve respeitar o intervalo de 0,05 a 

10J/cm2, uma vez que acima desta potência os resultados obtidos podem apresentar 

efeitos bioinibitórios, ao invés de bioestimulantes. Os melhores resultados para a 

proliferação de várias linhagens celulares ocorreram quando a densidade de energia foi 

selecionada entre 0,05 a 4 J/cm2, utilizando luz visível com espectro entre 600 e 700nm 

(ALGHAMDI et al., 2012).  

 Diversos protocolos de irradiação in vitro já foram publicados, todavia a dose, a 

potência, o comprimento de onda e o tipo de equipamento são muito divergentes. 

Dillenburg et al. (2014); Pellicioli et al. (2014) realizaram três irradiações a cada 6h; 

Barbosa et al. (2014) aplicaram duas doses com intervalo de 48h, e avaliaram o 

comportamento das MSC de medula óssea e gordura durante quatro dias. Ainda sobre o 

protocolo de aplicação, Giannelli et al. (2012) irradiaram as MSC oriundas da medula 

óssea com a placa de cultura aberta, exposta ao meio externo, enquanto que os demais 

autores irradiaram as células pela parte inferior da placa, mantendo essa fechada e 

diminuindo o risco de contaminação (PELLICIOLI et al., 2014; DILLENBURG et al., 

2014; LI et al., 2010).  

 Kreisler et al. (2002) apoiam a hipótese de que a aplicação de laser em doses de 

até 4J/cm2 exerce efeito estimulante na proliferação celular, enquanto altas doses 

parecem exercer efeito negativo nesse processo biológico. Basso et al. (2012) 
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realizaram um trabalho utilizando cinco condições diferentes de irradiação (0,5J/cm2, 

1,5 J/cm2, 3J/cm2, 5 J/cm2, 7 J/m2) sobre cultura de fibroblastos gengivais, com 

comprimento de onda de 780 ± 3nm, por 3 dias consecutivos. Através dos ensaios de 

MTT (brometo de 3-(4,5-dimetiliazol-2-il)-difeniltetrazólio) e wound healing, os 

melhores resultados foram observados nos grupos irradiados com 0,5 e 3J/cm2.  

 Eduardo et al. (2008) verificaram aumento na proliferação celular quando 

células tronco proveniente da polpa dentária humana foram irradiadas com laser de 

baixa potência (AlGaInP), comprimento de onda de 660nm e densidade de energia de 

3J/cm. Além disso, esses autores compararam duas forças de irradiação, 20 e 40mW, 

com melhores resultados utilizando 20mW após 72h.  

 Outro estudo foi realizado a partir do cultivo de células tronco de polpa dentária 

de dente decíduo humano. Neste trabalho, a aplicação do laser ocorreu após 

diferenciação osteogênica, a fim de avaliar a atividade da fosfatase alcalina, produção 

de proteína total e síntese de colágeno tipo I, entre outros ensaios. Nesse estudo os 

melhores resultados foram obtidos com o uso de 4J/cm2 (TURRIONI et al., 2014).  

 Todavia, nem sempre a irradiação sobre culturas celulares apresentam resultados 

significativos. Pogrel et al. (1997) reportaram que não houve aumento da proliferação 

celular, tão pouco migração ou adesão nas culturas de queratinócitos ou fibroblastos 

irradiados com laser de ArGaAl, e ressaltam a importância da interação e padronização 

entre o comprimento de onda, densidade de força e densidade de energia utilizados 

(ALGHAMDI et al., 2012).  

Entre os parâmetros mais importantes podemos destacar a densidade de energia, 

ou dose, pois as modificações desse parâmetro podem estimular, inibir ou não estimular 

efeitos terapêuticos esperados. O cálculo da dose (densidade de energia) é calculada em 

miliwatts (mW) multiplicado pelo tempo em segundos (s), por exemplo 100 mW X 10s 

= 1.000 mJ = 1J (joule). A dose é calculada dividindo a energia pela area irradiada. Se a 

area for de 1cm2, o cálculo é 1/1 = 1J/cm2. Se a area a ser irradiada for 0,25 cm2, o 

cálculo é 1/0,25 = 4J/cm2. Uma densidade de potência (mW/cm2) razoável é necessária 

para desencadear os efeitos biológicos, uma vez que uma baixa potência com exposição 

mais longa e profunda no local deve ser considerada (SUN; TÚNER, 2004). 

 

 3.6.1 Déficit nutricional das rDPSC irradiadas  
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 Para que os efeitos indutores da fototerapia a laser, sobre culturas celulares 

sejam observados, como aumento da proliferação celular e da atividade mitocondrial, há 

necessidade de submetê-las a estresse, a partir da supressão de soro fetal bovino (SFB) 

no meio de cultura ofertado, pois a resposta cellular irá depender do estado fisiológico 

em que a célula irradiada se encontra (SMITH, 1991). Este déficit nutricional propicia 

uma simulação de lesão tecidual, onde necessita-se de reparo (KARU, 2003, 

EDUARDO et al., 2008; ALGHAMDI et al., 2012; PELLICIOLI et al., 2014), uma vez 

que o laser é mais efetivo em baixas concentrações de oxigênio e queda de pH, pois 

estes estados levam a alteração do estado redox celular, influenciando na resposta 

imunológica (KARU, PYATIBRAT, KALENDO , 1995).  

 Entretanto, o percentual de SFB utilizado nos diferentes ensaios apresenta uma 

oscilação entre 0,5% (TURRIONI et al., 2014), 2% (EDUARDO et al., 2007; 

PELLICIOLI et al., 2014), 2,5% (PEREIRA et al., 2002) e 10% (EDUARDO et al., 

2008; HOU et al., 2008; OLIVEIRA et al., 2008; BASSO et al., 2012; HOLDER et al., 

2012; SPITLER; BERNS, 2014), até sua supressão total (MONTORO et al., 2014). 

Dentre os poucos trabalhos reportados sobre efeitos negativos do laser, um desses 

enfatiza que 10% de SFB pode não ser considerado déficit nutricional, uma vez que não 

há estímulo para que essa célula expresse resposta frente à irradiação (ALGHAMDI et 

al., 2012).  

 

 3.7 Células tronco mesenquimais (MSC)  

 
 A célula tronco é definida como um tipo de célula indiferenciada, capaz de 

manter-se neste estado latente por longos períodos ou dar origem a diversas linhagens 

celulares e tecidos, dependendo do estímulo que receber. Com divisão assimétrica, pode 

originar células precursoras, com a capacidade de diferenciação específica e funcional 

de um determinado tecido, ao mesmo tempo em que origina outras células 

indiferenciadas e, assim, mantem a população de células tronco (ZAGO; COVAS, 

2006; CIRNE-LIMA, 2007; SEONG, 2010) (Figura 3).  
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Figura 3. Ilustração demonstrativa da divisão assimétrica da célula tronco. FONTE: 

http://www.lance-ufrj.org/ceacutelulas-tronco.html.  

  

 Quanto a sua origem, podem ser embrionárias, quando isoladas a partir de 

estágios iniciais do embrião, ou adultas, se oriundas de tecidos adultos (ZAGO; 

COVAS, 2006; CIRNE-LIMA, 2007). De acordo com sua plasticidade, as células 

tronco são classificadas em totipotentes, pluripotentes e multipotentes. As totipotentes 

correspondem àquelas presentes na fase do embrião recém formado, com até oito 

células, as quais dão origem a um organismo completo quando implantadas no útero de 

um ser vivo (CIRNE-LIMA, 2007). Já as células tronco pluripotentes são aquelas 

capazes de originar todas as células de um organismo, exceto os tecidos extra- 

embrionárias, tais como a placenta. Essa limitação restringe células tronco pluripotentes 

de desenvolverem um organismo completo. As células denominadas multipotentes, por 

sua vez, são células adultas que apenas geram linhagens específicas e limitadas de 

células (RODRÍGUEZ-LOZANO et al., 2012).  

 As células-tronco mesenquimais são classificadas como células adultas 

multipotentes. Correspondem a uma pequena população celular da medula óssea, 

compondo cerca de 0,001% a 0,01% de todas as células nucleadas medulares. Estas 

células podem ser isoladas e expandidas in vitro, e induzidas a se diferenciarem em 

múltiplas linhagens em condições de culturas definidas (ZAGO; COVAS, 2006; 

BYDLOWSKI et al., 2009). As MSC podem ser isoladas a partir de vários tecidos, tais 

como medula óssea, sangue periférico, sangue do cordão umbilical, tecido conjuntivo 

adulto, tecidos dentais, placenta, membrana amniótica (MORELEDA et al., 2006), 
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tecido adiposo, muscular (SEONG et al., 2010), rins, fígado, baço, pulmões e pâncreas 

(GEBLER et al., 2012).  

 Outra característica importante das MSC consiste na secreção de um amplo 

painel de fatores de crescimento, citocinas e quimiocinas, que provocam a migração e a 

expansão celular. Exercem, assim, atividades imunomoduladoras, além de auxiliar na 

angiogênese (GEBLER et al., 2012).  

 A engenharia de tecidos é uma área em expansão na medicina regenerativa e na 

odontologia. As células tronco mesenquimais de origem dentária, por exemplo, são de 

fácil acesso e obtenção pelo cirurgião-dentista. Elas possuem propriedades 

imunossupressoras, proliferativas, podendo se diferenciar em odontoblastos, 

cementoblastos, osteoblastos e outras células envolvidas na odontogênese, o que as 

torna candidatas para ensaios in vitro e in vivo (RODRÍGUEZ-LOZANO et al., 2012).  

 As células-tronco mesenquimais dentárias (MDSC) podem ser isoladas a partir 

da polpa, do ligamento periodontal, dos dentes decíduos ou permanentes, do folículo 

dental ou da papila apical (RODRÍGUEZ-LOZANO et al., 2012). Yu et al. (2014) 

publicaram recentemente que o tecido pulpar, mesmo inflamado, também apresenta 

potencial de diferenciação similar às células extraídas dos dentes decíduos esfoliados.  

 Independente de sua origem, as MDSC são células multipotentes facilmente 

acessíveis e com a capacidade de se diferenciar em tipos celulares distintos. D'aquino et 

al. (2008) acrescentam como vantagem a baixa morbidade, além do fácil acesso e coleta 

já citados anteriormente. Portanto, esta nova fonte de células tronco apresenta grande 

potencial para ensaios de terapia celular com foco, tanto na terapia regenerativa 

odontológica, como em diversas outras áreas da saúde (RODRÍGUEZ-LOZANO et al., 

2012).  

 

 3.8 Ensaio de wound healing  

 
 O ensaio de wound healing consiste em um método clássico de avaliação da 

cicatrização por meio da migração celular in vitro. Este método vem sendo utilizado 

também para avaliação da resposta migratória de células frente a fototerapia de baixa 

potência (BASSO et al., 2012). Para maior confiabilidade dos resultados, estudos 

prévios indicam a realização dos ensaios de wound healing em triplicata (EJIRI et al., 

2012) ou quadruplicata (BASSO et al., 2012).  
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 A avaliação da migração neste ensaio pode ser realizada de diversas formas. 

Ejiri et al. (2012) optaram pela divisão dos poços da placa de cultura em terços, e foi 

verificada a migração celular a partir da análise dos dados com auxílio de paquímetro 

digital. Ambos os trabalhos anteriormente citados utilizaram fibroblastos oriundos de 

tecido gengival humano, para análise de migração celular (BASSO et al., 2012; EJIRI et 

al., 2012), enquanto que Splitler e Berns (2014) utilizaram três diferentes linhagens 

A549 (células epiteliais de adenocarcinoma alveolar humano), PtK2 (células epiteliais 

renais de rato) e U2OS (células de osteossarcoma humano). Splitler e Berns (2014) 

utilizaram um swab de algodão estéril para criar a escarificação linear em forma de 

risco, mais conhecida como scratch, enquanto que Basso et al. (2012) e Ejiri et al. 

(2012) produziram o defeito utilizando uma ponteira estéril.  

 A mensuração da população de células no novo espaço artificial (scratch) pode 

ser realizado através da captura de imagens, com intervalos regulares pré-determinados, 

até o fechamento da simulação da lesão. Existe também a possibilidade de acoplar uma 

câmera no microscópio para registrar a migração celular em tempo real. Outra forma de 

avaliar o ensaio é a partir de softwares, mensurando a área livre de células do scratch 

(LIANG et al., 2007). O método mais simples é através da análise qualitativa visual 

comparando diferentes grupos experimentais. (JOHNSTON et al., 2014).  

 
 3.9 Ensaio da atividade mitocondrial por MTT  

 
 A técnica da análise da atividade mitocondrial pode ser feita pelo teste 

colorimétrico de análise da redução do sal de tetrazólio ou do brometo de 3-(4,5- 

dimetiltiazol-2-yl)-difeniltetrazólio (MTT). Este ensaio baseia-se na metabolização do 

MTT, que é solúvel em meio aquoso e reduzido na mitocôndria da célula, resultando 

num cristal de cor azul violácea, insolúvel em meio aquoso. Estes cristais são 

posteriormente solubilizados e a cor no sobrenadante é mensurada em 

espectrofotômetro com filtro de comprimento de onda próximo a 570nm. Quanto mais 

intensa for a cor, maior será a viabilidade celular (GARCEZ et al., 2012).  

 Segundo Basso et al. (2012), como o MTT consiste em uma medida de 

respiração celular mitocondrial, esse teste também pode ser usado para avaliar a taxa 

metabólica das células irradiadas.  
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 3.10 Coloração por DAPI  

 
 O corante de DAPI (4'-6-diamidina-2-fenilindol) avalia mudanças morfológicas 

no DNA com o objetivo de identificar a presença de núcleo picnótico e a fragmentação 

celular (BARBOZA et al., 2014). Quando associada a dupla-fita de DNA, o DAPI tem a 

sua máxima absorção no comprimento de onda de 358nm (ultravioleta) e seu pico 

máximo de emissão é de 461nm (cor azul) (MOREIRA; LINS, 2010).  

 No estudo realizado por Barboza et al. (2014) foi possível comprovar ausência 

de alterações morfológicas nas MSC de medula óssea e gordura após serem submetidas 

a duas irradiações com laser de 660nm com intervalo de 48 horas entre as aplicações, e 

utilizando os protocolos de 1J/cm
2 

e 0,5J/cm
2
.  
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4 ARTIGO 1 - EFEITOS DA FOTOTERAPIA DE BAIXA POTÊNCIA SOBRE 
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4.1 Resumo 

A fototerapia com o laser de baixa potência (FTBP) têm mostrado resultados 

promissores sobre cultivos de diferentes linhagens celulares, incluindo as células tronco 

mesenquimais, especialmente sobre a proliferação celular, sem causar qualquer efeito 

citotóxico, potenciando seu efeito nas terapias regenerativas. Entretanto, existe uma 

grande diversidade de equipamentos de laser de baixa potência utilizados, assim como 

diferentes 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 (SFB). O presente trabalho tem como objetivo 

avaliar o efeito da irradiação por laser diodo de AsGaAl (λ=660nm), densidade de 

energia 4J/cm2, com tempo de irradiação de 7s, força de irradiação de 23mW,	com dois 

protocolos com três aplicações, a cada 6h e a cada 24h, ambos com déficit nutricional 

de 2% de SFB  em cultura de células tronco mesenquimal de polpa dentária de rato 

wistar (rDPSC). Foram instituídos quatro grupos: I – Irradiação a cada 24h mantendo 

2% SFB; II – Irradiação a cada 24h mundando o meio para 10% SFB;  III- Irradiação a 

cada 6h mantendo 2% SFB; IV – Irradiação a cada 6h mudando o meio para 10% SFB. 

Para tanto, foram realizados ensaio de MTT e wound healing, além de integridade do 

DNA com a coloração por  DAPI. Os dados foram analisados pelo teste não paramétrico 

de Mann-Whitney e ANOVA com significância estatística de 5% (p<0,05). O protocolo 

de múltiplas irradiações, com intervalo de 6 horas, apresentou maior viabilidade celular 
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do que aqueles irradiados apenas uma vez ao dia (grupo III p=0,016 e grupo IV 

p=0,029), com resultados mais significativos quando o meio era trocado para 10% FBS 

após a última irradiação (p=0,007). Entretanto, o ensaio de wound healing com rDPSC 

necessita um período maior de observação para observar migração celular no scratch, 

assim como maior confluência celular por poço na placa de cultura. Portanto pode-se 

concluir que as rDPSC necessitam ser irradiadas múltiplas vezes, num menor intervalo 

de tempo, para aumentar sua viabilidade, proliferação e migração de acordo com os 

ensaios realizados. 

 

Palavras-chave: FTBP, diodo, déficit nutricional, células tronco mesenquimais, polpa 

dentária, rato. 

 

4.2 Abstract 

Low level laser therapy (LLLT) have shown promising results on different cell lines 

crops, including stem cells, especially on cell proliferation without causing any 

cytotoxic effect, enhancing its effect in regenerative therapy. However, there is a wide 

range of low-power laser equipment and protocols used. Previous studies show that 

phototherapy in cell cultures present better results under nutricional deficit through the 

partial suppression of fetal bovine serum (FBS). This study aims to evaluate the effect of 

laser irradiation diode ArGaAl (λ = 660 nm), energy density 4J/cm2, with 7s irradiation 

time, 23 mW irradiation force, with two protocols with three applications, every 6 hours 

and every 24 hours, both with nutritional deficit 2% FBS in culture of mesenchymal 

stem cells from dental pulp of Wistar rat (rDPSC). Four groups were established: I - 

Irradiation every 24 hours keeping 2% FBS; II - Irradiation every 24 hours mundane to 

the middle 10% FBS; III Irradiation every 6 h keeping 2% FBS; IV - Irradiation every 6 

hours by changing the medium to 10% FBS. Therefore, was performed MTT assay, 

wound healing and DNA viability staining with DAPI. Data were analyzed by non-

parametric Mann-Whitney test and ANOVA with significance level of 5% (p <0.05). The 

multiple protocol irradiation with an interval of 6 hours, showed higher cell viability 

than those exposed only once a day (p = 0.016 Group III and Group IV p = 0.029), with 

more significant results when the medium was changed to 10% FBS after last 

irradiation (p = 0.007). However, the wound healing assay rDPSC require a longer 

period of observation for observing cell migration in the scratch as well as increased 

cell confluence per well in the culture plate. Therefore it can be concluded that the 
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rDPSC need to be irradiated multiple times, a smaller time interval, to increase its 

viability, proliferation and migration in accordance with the tests. 

 

Key words: LLLT, diodo, nutricional deficit, mesenchymal stem cell, dental pulp, rat 

 

4.3 Introdução 

  

 As células tronco mesenquimais (MSC) vem sendo amplamente estudadas 

devido ao seu grande potencial regenerativo tecidual. Estas células possuem a 

capacidade de secreção de um amplo painel de fatores de crescimento e citocinas, como 

por exemplo TGF-β, PDGF, HGF, interleucinas (PEPLOW et al., 2011), que recrutam 

células vizinhas a promover neoangiogênese e remodelação da matriz extra-celular 

(ALGHADIM et al., 2012; GIANNELLI et al., 2013). Em diversos tecidos já foi 

identificada a presença de uma subpopulação de MSC, como é o caso da medula óssea, 

do tecido adiposo, do cordão umbilical, do tecido cardíaco, do  tecido muscular e da 

polpa dentária (EDUARDO et al., 2008; SEONG et al., 2010; DOORN et al., 2012; 

GIANNELLI et al., 2013). Nesses tecidos, as MSC se encontram em estado latente, 

sendo necessário algum estímulo (intrínseco ou extrínseco) para que tornem 

fisiologicamente ativas. Desta maneira, podem auxiliar no processo de reparo e 

regeneração tecidual (GIANNELLI et al., 2013).  

 A fototerapia de baixa potência (FTBP) tem apresentado resultados promissores 

como agente indutor externo de proliferação e reparo tecidual, agindo no incremento da 

síntese de ATP através das mitocôndrias, aumentando a síntese de proteínas e aumento 

na secreção dos fatores de crescimento (KARU, 1998; KARU, 2003; EDUARDO et al., 

2008; LINS et al., 2010; CONVISSAR, 2001; BASSO et al., 2012; GARCEZ et al., 

2012), e assim potencializando os efeitos das células tronco mesenquimais. Nesse 

contexto, foi verificado efeito potencializador da LLLT também na ativação das MSC 

de medula óssea (HOU et al., 2008; GIANNELLI et al., 2012), de tecido adiposo 

(MVULA et al., 2008), de tecido cardíaco (TUBY et al., 2007) e polpa dentária humana 

(EDUARDO et al., 2008). Entretanto, há grande variação de protocolos empregados 

para avaliação da fototerapia, com relação aos diferentes parâmetros de irradiação e 

equipamentos utilizados (KARU, 1987; DIAS et al., 2009; ALGHADIM et al., 2012; 

BASSO et al., 2012), além da ausência de relatos utilizando células tronco 

mesenquimais de polpa dentária proveniente de rato (rDPSC). 



	 36	

 Portanto, este trabalho tem como objetivo avaliar o efeito da fototerapia de baixa 

potência em células tronco mesenquimais provenientes da polpa dentária de rato wistar 

(rDPSC) frente a diferentes protocolos experimentais, com e sem troca do SFB para 

10%. Para tal será analisado o metabolismo, proliferação e migração celular, além de 

possíveis danos ao DNA das rDPSC após FTBP com comprimento de onda de 660nm, 

densidade de energia de 4J/cm2, força de irradiação de 23mW. Quatro protocolos 

distintos de irradiação serão propostos, mantendo o mesmo déficit nutricional de 2% de 

soro fetal bovino. Desta forma, baseado nos resultados prévios da literatura, a hipótese 

deste estudo é que a LLLT aumentará a taxa proliferativa e migratória das rDPSC, sem 

causar danos ao DNA e as indesejáveis consequências deste dano. 

 

 4.4 Material e métodos 

 

 4.4.1 Modelo experimental 

 

 No presente estudo foram utilizados ratos machos Wistar (Rattus norvegicus) 

(n=5), de 25 dias de idade pesando em média 50g fornecidos pela Unidade de 

Experimentação Animal do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (UEA-HCPA). Os 

animais eram mantidos em sistema fechado (microisoladores), com temperatura 

controlada entre 22 ± 2°C, umidade relativa do ar entre 40-60%, ciclo normal 

claro/escuro com fornecimento de ração comercial para espécie e água ad libitum. O 

projeto foi submetido e aprovado pela Comissão de Ética do Uso de Animais (CEUA) 

do HCPA (protocolo #14-0472).  

 

 4.4.2 Coleta das polpas dentárias 

 

 A coleta das polpas dentárias foi realizada a partir da exodontia dos quatro 

dentes incisivos, superiores e inferiores (n=20). Todos os animais foram previamente 

anestesiados com isoflurano (Instituto Bioquímico Indústria Farmacêutica LTDA, 

Itatiaia, RJ) na máscara, até atingir o plano anestésico ideal, para iniciarem as 

exodontias. A luxação do ligamento periodontal foi realizada delicadamente com 

auxílio de alavanca apical veterinária 1.3S-XS #503 (Cislak®, USA) e avulsão com 

porta-agulhas de Mayo. Finalizada a extração, cada dente foi colocado em tubos 

plásticos (Eppendorf®) contendo meio DMEM (Dulbecco's-modified Eagle's medium/ 
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Invitrogen, CA, USA)  com 20% de FBS e 1% de penicilina/estreptomicina. As 

amostras foram imediatamente enviadas para o Laboratório de Embriologia e 

Diferenciação Celular – HCPA para a realização do protocolo de isolamento das células 

-tronco. 

 

 4.4.3 Cultura celular 

 

 A polpa dentária foi retirada com auxílio de lima endodôntica Hedstroen #20 

(Mani®), seguido de intensa lavagem do alvéolo com meio de cultura DMEM com 20% 

de SFB. Posteriormente, a polpa foi fragmentada com lâmina de bisturi e semeada em 

placa de cultura de seis poços, a qual foi mantida em estufa com temperatura de 37°C e 

5% de CO2. As	  trocas de meio ocorriam a  cada 2-3 dias, sendo que nova passagem 

ocorria após a placa atingir 80% de confluência celular. No presente foram utilizadas 

rDPSC entre as passagens 4-6.  

 

 4.4.4 Caracterização das rDPSC 

 

 Para a caracterização e avaliação da plasticidade celular, as células forma 

submetidas a diferenciação adipogênica e osteogênica com a utilização de meios 

indutores adequados (Alizarin Red-S e Oil Red O, respectivamente), além da realização 

de ensaio de citometria de fluxo com os marcadores  positivos CD29 e CD 90 e 

negativos CD11b e CD 34 (DOMINICI et al., 2006). 

 

 4.4.5 Grupos experimentais 

 

 Foram plaqueadas  1,7 x 103 e 2 x 104 células/poço, nas placas de 96 e 12 poços, 

respectivamente, em meio de cultura suplementado com 2% de SFB para a indução de 

déficit nutricional. Foram empregados quatro  protocolos de irradiação (Figura 4):  

 

 

 

 

 



	 38	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Organograma dos protocolos e ensaios realizados da fototerapia de baixa 
potência com as rDPSC. 

 

I. 1 irradiação/dia, durante três dias e avaliação no quarto dia (96h); 

II. 1 irradiação/dia, durante três dias, com  troca do meio de déficit nutricional para 

meio com 10% de SFB após a terceira irradiação, e avaliação no quarto dia (96h); 

III. 3 irradiações com intervalo de 6h e avaliação no segundo dia (24h); 

IV. 3 irradiações com intervalo de 6h, com troca do meio de déficit nutricional para 

meio com 10% de SFB, após a última irradiação, e avaliação no segundo dia (24h). 

 

 Cada um dos quatro grupos teve seu respectivo controle, sem receber tratamento 

(0J/cm2), preservando as mesmas condição de sofrimento e quantidade de rDPSC 

plaqueadas, totalizando oito grupos. 

 

 4.4.6 Protocolo de FTBP nas rDPSC 

 

 Para padronizar o local de aplicação do laser nas placas de cultura de 12 poços 

foi confeccionado um grid com cinco pontos em cruz do tamanho do spot da caneta do 

equipamento (Figura 5A).  As irradiações foram feitas sempre na parte inferior das 

placas, dentro da capela de fluxo laminar, com distância de 2mm entre a caneta do 

equipamento e a placa. Foi confeccionado um template com objetivo de padronizar a 

distância e direção do raio infra vermelho do laser da caneta angulada (Figura 5B).  

DIA 0 DIA1 DIA 2 

PLAQUEAMENTO  
DAS rDPSC 2%SFB 

1a.IRRADIAÇÃO 
confeccção do scratch 

2a.IRRADIAÇÃO 

3a.IRRADIAÇÃO 
I: manteve 2% SFB 
II: mudança 10% SFB 

ANÁLISES 
-MTT 
-Wound 
healing 
-DAPI 

DIA 3 DIA 4 

DIA 0 6h 12h 18h 24h 

ANÁLISES 
-MTT 
-Wound 
healing 
-DAPI 

1a.IRRADIAÇÃO 
confeccção do scratch 

 
2a.IRRADIAÇÃO 

3a.IRRADIAÇÃO 
III: manteve 2% SFB 
IV: mudança 10% SFB PLAQUEAMENTO  

DAS rDPSC 2% SFB 
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 Durante o presente estudo, um campo escuro parcial (Figura 5C) foi utilizado 

com a finalidade de isolar o ponto da placa que foi irradiado. Este mesmo campo foi 

utilizado nas placas de 96 poços, onde manteve-se um poço vazio entre cada poço. O 

aparelho de Check Laser® (MM Optics Ltda., São Carlos, SP, Brasil) foi utilizado no 

início e no término das irradiações para verificar tanto a força de saída como a 

calibragem do aparelho Endophoton®. Previamente ao início do experimento, foi 

verificado uma perda de 8% da energia absorvida através da placa de cultura, onde a 

energia de saída registrada foi 23mW (Figura 5D). 

 

 

 
 
Figura 5. Padronização da emissão da FTBP em placas de cultura. (A) Grid utilizado 

nas placas de 12 poços dos grupos irradiados com o mesmo diâmetro do spot 
da caneta de laser; (B) Template desenvolvido para fixar a caneta; (C) Campo 
semi-escuro delimitando a área a ser irradiada; (D) Aparelho de Check 
Laser® marcando 23mW de força de irradiação através da placa de cultura. 

 
 

 A irradiação foi realizada com laser diodo de AsGaAl (arseneto de gálio e 

alumínio) com comprimento de onda de 660nm e densidade de energia 4 J/cm2 por 7 

segundos/ponto, totalizando 20J/cm2/poço (Endophoton® - KLD - Biossistemas e 

A B 

C D 
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Equipamentos Eletrônicos Ltda , Amparo, SP, Brasil). Os parâmetros utilizados estão 

ilustrados abaixo (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Padronização da irradiação (LLLT). 
Irradiação Comprime

nto de 
onda 

Força de 
irradiação  

Densidade 
de Energia 

Densidade 
de 
Potência  

Tempo de 
irradiação 
por ponto 

Área de 
irradiação 
(spot) 

Energia 
por 
ponto 

Energia 
total 
por 
poço 

Contínua 660nm 23mW 4J/cm2 0,805mW/
cm-2 

7s 0,035cm2 0,16J 0,8J 

 

 

 4.4.7 Ensaio de wound healing 

 

 O ensaio de wound healing foi realizado nas placas de cultura de 12 poços, as 

quais foram	plaqueadas 2 x 104 células por poço e 2% de déficit nutricional de SFB, 

(n=8/grupo).  As escarificações em forma de risco linear, também denominada scratch, 

foram realizadas 24h após o plaqueamento utilizando uma ponteira P200 em sentido 

horizontal. Nos grupos II e IV, após a terceira irradiação, realizou-se a mudança do 

meio DMEM com 10% de SFB, enquanto nos grupos I e III manteve-se o o mesmo 

déficit nutricional inicial de 2%. 

 No dia das análises, as células foram fixadas com formol e coradas com 

hematoxilina e eosina (HE) para melhor avaliação da migração das rDPSC. As imagens 

foram obtidas a partir de um microscópio invertido (Nikon Eclipse) no aumento de 40X, 

antes de iniciar o tratamento, durante e após seu término, de acordo com os protocolos 

de cada grupo, com intervalo de 24h. 

 

 4.4.8 Análise do metabolismo celular (Ensaio de MTT) 

 

 Nas placas de 96 poços foram semeadas 1,7 x 103 células/poço,  em 100µL de 

meio DMEM (Dulbecco's modified Eagle's medium - Invitrogen, CA, USA) 

suplementado com  2% de FBS e 1% de penicilina/streptomicina. Após a realização do 

protocolo experimental nos diferentes grupos, o meio de cultura foi removido e a 

monocamada celular foi lavada com PSB, para posteriormente adicionar 180 µL de 

DMEM puro e	 20 µL de solução de MTT (Sigma, M2128), preparada conforme 

especificação do fabricante. A seguir, a placa de cultura foi coberta com papel alumínio 

e recolocada na estufa a 37°C e 5% de CO2 por 4 horas. Após este período, a solução de 
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MTT foi removida para adicionar o DMSO (dimetilsulfóxido), que permaneceu por 

trinta minutos, com leve agitação a cada 3 minutos. A leitura da placa foi realizada em 

espectrofotômetro com a absorbância de 570nm (aparelho Spectramax M3 software Pro 

6.22 - UAMP-HCPA). 

 

 4.4.9 Análise do efeito da irradiação a laser no núcleo celular (DAPI) 

  

 A coloração por DAPI (4'-6-diamidina-2-fenilindol) foi utilizada para avaliar a 

morfologia nuclear e DNA a fim de averiguar presença de núcleos picnóticos e 

fragmentação nuclear. Este ensaio foi realizado nas placas de 12 poços, sendo 4 

controles e quatro irradiados de cada grupo. O meio foi previamente retirado e o poço 

lavado com PBS para primeiramente fazer a fixação das rDPSC com formol tamponado 

10%, o qual permaneceu por 10 minutos. Logo após, 2 gotas de DAPI (Sigma 

cod.F6057) foram adicionadas em cada poço e a placa coberta com papel alumínio, a 

qual foi retirada em sala escura para a realização das análises no microscópio de 

fluorescência nos aumentos de 40X. 

 

 4.5 Análise estatística 

 

 Para esta análise foi aplicado o teste de normalidade de cada grupo experimental 

individualmente. Para as amostras não paramétricas foi aplicado o teste de Mann-

Whitney,  e para amostras paramétricas foi utilizado ANOVA com teste t. O  nível de 

significância considerado foi de 5% (p<0,05). 

 

 4.6 Resultados 

 

 4.6.1 Padronização da irradiação com template e grid 

 

 A utilização de um suporte de apoio das placas de cultura e fixação da caneta de 

laser (template) cumpriu seu objetivo de padronizar a distância entre eles (Figura 5B), 

ainda com a vantagem das irradiações serem realizadas dentro da capela de fluxo 

laminar, minimizando o risco de contaminação das rDPSC. A colocação do grid sobre a 

placa de cultura propiciou uma aplicação precisa do laser, sendo ainda possível 
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visualizar a luz vermelha proveniente do comprimento de onda de 660nm através da 

placa. 

 

 4.6.2 Déficit nutricional 2% SFB e insulto das rDPSC 

 

 A supressão de 2% de SFB mostrou-se eficaz quando as células tronco 

mesenquimais oriundas da polpa dentária de rato Wistar são irradiadas com laser de 

baixa potência com comprimento de onda de 660nm, uma vez que obteve-se melhor 

resposta, quando comparado com o grupo controle correspondente não irradiado, com 

irradiações a cada 6 horas. Tanto nos poços que receberam 1,7 x 103 células/poço (placa 

de cultura de 96 poços) como 2 x 104 células/poço (placa de cultura de 12 poços), após 

a fototerapia, não atingiram confluência, prejudicando os ensaios de wound healing em 

todos os grupos. Entretanto, as rDPSC mantiveram-se viáveis com déficit nutricional de 

2% até o dia da realização dos últimos ensaios. 

 

 4.6.3 Migração celular no ensaio de wound healing  

 

 No ensaio de wound healing pode-se observar uma maior migração das rDPSC 

nos grupos irradiados utilizando 4J/cm2 de densidade de energia, com a fototerapia 

diária após três dias de tratamento (experimentos I e II) (Figura 6). No grupo onde as 

células foram irradiadas apenas por 24 horas, em três sessões, os resultados não foram 

conclusivos para rDPSC. 
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Figura 6. Efeito da FTBP no ensaio de wound healing após coloração de HE ao término 

dos experimentos I e II. Experimento #1 (A-B); Experimento #2 (C-D), onde 
A e C são do grupo controle (0J/cm2) e B e D são do grupo irradiado 
(4J/cm2). Nas figuras B e D pode-se observar maior migração das rDPSC 
com consequente redução do scratch, enquanto no grupo controle há menor 
população celular (A e C).  

 

 

 4.6.4 Efeito da irradiação sobre a atividade mitocondrial 

 

 Nos ensaios de MTT foram realizados após o término dos protocolos, em um 

único momento, onde no experimento I e II (quarto dia) os resultados obtidos não 

apresentaram diferença estatística significativa, quando comparado com o seu controle 

(Figuras 7 I e II), onde p=0,38 e p=0,40 nos grupos irradiados, respectivamente, mesmo 

trocando o meio para 10% de SFB. Em contra partida, quando as rDPSC foram 

irradiadas múltiplas vezes no mesmo dia (experimentos III e IV), ambos apresentaram 

diferença estatística (p=0,016 e p=0,029),  com maior atividade mitocondrial e 

proliferação celular nos grupos irradiados (Figura 7 III e IV). Na análise comparativa 

entre esses dois grupos irradiados, também houve diferença estatística (p=0,007), onde 

B 

A 

C 

E 

G 

D 

A 

C 
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o melhor resultado ocorreu nos grupos onde o meio foi trocado para 10% de FBS 

(Figura 8).  

 

   

   
Figura 7 (I-IV). Atividade mitocondrial no ensaio de MTT. Os experimentos I e II não 

apresentaram diferença estatística, sendo que o grupo controle obteve 
melhores resultados quando comparado com o grupo irradiado 
correspondente. Figura 3 III e IV apresentou melhores resultados 
neste ensaio com diferença estatística em ambos protocolos, onde p= 
0,016 (Mann-Whitney) e p= 0,029 (ANOVA, teste t), 
respectivamente (irradiado>controle). Mediana [intervalo inter-
quartil (IIQ): P50[P25;P75], onde grupo controle III = 0,314[0,308; 
00,329]; e grupo irradiado III = 0,423[0,364; 0,467]. (*;**) Indica 
diferença estatística entre o grupo controle com seu correspondente 
irradiado. 

 

 

I II 

III IV 

*	

		**	
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Figura 8. Análise comparativa do ensaio de MTT entre os grupos III e IV 

irradiados com múltiplas doses em 24h, sem e com troca do 
meio para 10%SFB, respectivamente. Análise estatística com 
teste de Mann-Whitney (p=0,007). (*; **) Indicam diferença 
estatística entre os grupos irradiados. 

 
 

 4.6.5 Efeito da fototerapia sobre o DNA das rDPSC 

 

 No presente estudo, após a avaliação do DNA e de sua morfologia nuclear, foi 

possível observar a preservação das estruturas na microscopia fluorescente com o 

corante de DAPI, independe do protocolo de irradiações realizados (Figura 9). 

 
Figura 9. Micrografia representativa de células tronco mesenquimais da polpa dentária 

de rato corada com DAPI, mostrando ausência de mudanças nucleares 
morfológicas com aumento de 40x; controles (A) e irradiado (B). 

A B 

	*	

**	
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 4.7 Discussão 

 

  O crescente interesse e potencial das MSC, aliado a ausência de padronização 

de uso do laser de baixa potência em cultura celular e, especificamente, o 

desconhecimento de seu efeito em células tronco mesenquimais de polpa dentária de 

rato (rDPSC) justificam a tentativa de padronização do protocolo experimental proposto 

no presente trabalho. 

 Num primeiro momento, objetivou-se diminuir o risco de contaminação das 

células plaqueadas no momento da irradiação. A confecção de um grid experimental 

possibilitou a aplicação do laser pela base externa das placas de cultura, mantendo as 

mesmas fechadas e dentro da capela de fluxo laminar, conforme descrito por Garcez et 

al. (2012), Pellicioli et al. (2014), Dillenburg et al. (2014) e Li et al. (2010), 

contrapondo Giannelli et al. (2012), que irradiaram as MSC oriundas da medula óssea 

com a placa de cultura aberta.  

 A supressão de SFB é indicada nos estudos com FTBP, visto a necessidade de 

haver um estresse celular. Dessa maneira, é possível avaliar o efeito decorrente da 

aplicação do laser (EDUARDO et al., 2008; ALGHAMDI et al., 2012; GARCEZ et al., 

2012). A fim de definir a melhor condição de cultura das rDPSC, estudo piloto foi 

realizado tratando essas células com 2% de SFB conforme já descrito em outras 

linhagens celulares in vitro (EDUARDO et al., 2007; PELLICIOLI et al., 2014). 

Todavia, a troca do meio para 10% de SFB teve como objetivo melhorar o potencial 

dessas células, independente do protocolo de FTBP. Na comparação entre os grupos 

irradiados múltiplas vezes, num curto período de tempo (experimentos III e IV), foi 

obtido melhores resultados no ensaio de MTT, com aumento da atividade mitocondrial, 

principalmente quando houve aumento na concentração de soro fetal bovino para 10% 

(p=0,007) (Figura 5). O resultado visto no ensaio de MTT mostra que a irradiação com 

laser com 660nm provocou modificações na atividade mitocondrial (Figura 3 III e IV). 

Ensaios que avaliam a síntese de proteínas específicas envolvidas podem a vir a auxiliar 

na compreensão deste fenômeno, como PCR e ensaio de western blot, por exemplo. 

 Kreisler et al. (2002) apoiam a hipótese de que a FTBP em doses de até 4J/cm2 

exercem efeito estimulante na proliferação celular, conforme observado no presente 

trabalho. Segundo o artigo de revisão do uso de laser em culturas de células, doses 

acima de 16J/cm2 apresentam efeitos supressivos (ALGHAMDI et al., 2012). O 

protocolo de irradiação empregado no presente estudo baseou-se nos estudos de Basso 
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et al. (2012) e Oliveira et al. (2008), com irradiações diárias por três dias  consecutivos 

conforme experimentos I e II, e  Pellicioli et al. (2014) e Dillenburg et al. (2014), que 

irradiaram três vezes com intervalo de 6h, como foi realizado nos experimentos III e IV. 

Entretanto, todos os autores trabalharam com culturas de fibroblastos gengivais, as 

quais apresentam rápida proliferação in vitro, mesmo com déficit nutricional de 2%.  

 A migração das rDPSC no ensaio de wound healing em direção ao scratch não 

ocorreu da mesma maneira como reportado anteriormente por outros pesquisadores que 

utilizaram cultura de fibroblastos gengivais (BASSO et al., 2012; EJIRI et al., 2014) e 

outros tipo celulares, como células tumorais (SPITLER; BERNS, 2014). Isso pode ser 

explicado pela baixa população celular plaqueada e déficit nutricional de 2%, aliada a 

uma resposta tardia das células tronco mesenquimais da linhagem estudada. A 

utilização da ponteira P200 teve bom resultado na confecção do scratch (BASSO et al., 

2012; EJIRI et al., 2014), permitindo a obtenção de imagens com aumento de 40X no 

microscópio com maior observação do comportamento das células no ensaio de wound 

healing. Segundo Spitler e Berns (2014), para a realização do teste migratório, não 

houve necessidade de supressão de FBS nos grupos irradiados por 24 horas, porém os 

autores utilizaram maiores comprimentos de onda (806 e 901nm) e células tumorais, ao 

invés de MSC. 

 Este resultado por ser explicado pelo incremento da produção de ATP pelas 

mitocôndrias, que ativa Na, K-ATP e outros íons carreadores, que, consequentemente, 

aumenta o nível de K+ intracelular e diminui a concentração de Na+ e do potencial de 

membrana (KARU, 2003; EDUARDO et al., 2007; EDUARDO et al, 2008). Além 

disso, ocorre aumento da concentração de cálcio intracelular, o qual é transportado 

dentro do citoplasma, que desencadeia vários processos biológicos como a síntese de 

DNA e RNA, mitose e proliferação celular (PEREIRA et al., 2002; KARU, 2003; 

ALGHAMDI et al., 2012). Portanto, a utilização do laser pode influenciar 

positivamente a sua proliferação, levando a uma melhor resposta quando aplicada in 

vivo (EDUARDO et al., 2008).  

 Os resultados encontrados com a realização deste trabalho auxiliam no 

esclarecimento acerca do efeito da FTBP na proliferação e migração celular das  rDPSC 

in vitro. A investigação de outras vias e processos fisiológicos associados a FTBP, 

inclusive seu possível efeito em modelos in vivo, são temas relevantes para futuros 

estudos. 
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 4.8 Conclusão 

 

 Através da metodologia empregada, pode-se concluir que as rDPSC com 2% de 

soro fetal bovino obtiveram melhor resposta ao laser de baixa potência, quando 

irradiadas a cada 6h. Entretanto, necessitam de um período superior a 4 dias para 

ocorrer migração das células em direção ao scratch. A troca do meio para 10% de SFB 

mostrou que as células irradiadas apresentam uma melhor resposta frente a um maior 

estímulo nutricional. Para os futuros estudos, recomenda-se o plaqueamento de uma 

maior quantidade de células nas placas de cultura de 12 poços, até atingir semi-

confluência, com irradiações a cada 6 horas e 660nm e densidade de energia de 4J/cm2, 

para que preserve o DNA celular e tenha aumento da viabilidade e da migração celular.  
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5.1 Resumo 

A fototerapia com laser de baixa potência (FTBP) tem sido amplamente utilizada na 

prática clínico-cirúrgica por diversos profissionais da saúde, como médicos, dentistas, 

fisioterapeutas e médicos veterinários, especialmente para acelerar o processo de 

cicatrização, e por seus efeitos antiinflamatórios e analgésicos. Atualmente, estudos 

estão sendo realizados para melhor compreensão do seu mecanismo de ação e eficácia, 

tanto in vivo como in vitro, especialmente por seu potencial proliferativo e ativação das 

mitocôndrias, pelo aumento do ATP intracelular. Além disso, a irradiação promove o 

aumento da secreção de um amplo painel de fatores de crescimento e citocinas. O 

presente trabalho tem como objetivo estudar o comportamento das células tronco 

mesenquimais de polpa dentária de rato Wistar (rDPSC) utilizando o laser de baixa 

potência de AsGaAl (λ=660nm; 25mW) e AsGa (λ=904nm; 50mW) com a mesma 

densidade de energia (3J/cm2) com dois diferentes protocolos de irradiação (um dia com 

duas irradiações a cada 6 horas num único dia [experimento #1]; e seis dias 

consecutivos, a cada 6h, [experimento #2]), onde foi avaliada a proliferação celular pelo 

ensaio de MTT, migração celular pelo ensaio de wound healing (WH), e viabilidade do 

DNA com a coloração por  DAPI. Os resultados obtidos mostraram que as rDPSC 

necessitam de maior déficit nutricional para expressar seu potencial frente a irradiação, 

independente do comprimento de onda utilizado, com dose de 3J/cm2. Entretanto, houve 
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intensa migração, em direção ao scratch, na análise qualitativa no ensaio de wound 

healing, com melhores resultados quando aplicado o laser de 904nm. Nos três grupos 

estudados, controle e irradiados, o DNA manteve-se íntegro após análise dos núcleos 

corados por fluorescência. 

 

Palavras-chave: célula tronco mesenquimal, polpa dentária, FTBP, wound healing, 

fototerapia, MTT, DAPI. 

 

5.2 Abstract 

Low-level laser phototherapy (FTBP) has been widely used in clinical and surgical 

practice by many health professionals such as doctors, dentists, physiotherapists and 

veterinarians, especially to speed up the healing process, and for its anti-inflammatory 

and analgesic effects . Currently, studies are being conducted to better understand the 

mechanism of action and effectiveness, both in vivo and in vitro, especially for their 

proliferative potential and activation of mitochondria, the increase in intracellular 

ATP. Furthermore, the irradiation promotes the increased secretion of a wide panel of 

growth factors and cytokines. This work aims to study the behavior of mesenchymal 

stem cells of dental pulp of Wistar rat (rDPSC) using the laser low power ArGaAl (λ = 

660 nm; 25mW) and GaAs (λ = 904 nm; 50mW) with the same density energy (3J / cm2) 

at two different irradiation protocols (one day with two irradiations every 6 hours in 

one day [Experiment # 1], and six consecutive days, every 6 hours [Experiment # 2]), 

which was assessed by the MTT cell proliferation assay, cell migration assay for wound 

healing (WH), and the feasibility of DNA staining with DAPI. The results showed that 

rDPSC require higher nutritional deficiency to express their potential against 

irradiation, regardless of the wavelength used, with a dose of 3 J / cm2. However, there 

was intense migration towards the scratch, in qualitative analysis in the test wound 

healing, with better results when applied laser 904nm. In all three groups, control and 

irradiated DNA remained intact after analysis of the nuclei stained with fluorescence. 

 

keywords: mesenchymal stem cell, dental pulp, LLLP, wound healing, phototherapy, 

MTT, DAPI. 
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 5.3 Introdução 

 

 O tratamento terapêutico com laser, também chamado de terapia com laser de 

baixa potência (TLBP), fototerapia de baixa potência (FTBP), ou terapia com laser de 

baixa intensidade (TLBI), oferece numerosos benefícios, como a aceleração da 

cicatrização de tecidos, tanto moles como duros, com lesão aguda ou crônica 

(SPITLER; BERNS, 2014), possuindo também ação antiinflamatória, analgésica e 

antimicrobiana (PEREIRA et al., 2002; SUN; TUNER, 2004; AGNE, 2009; 

CONVISSAR , 2011; GARCEZ et al., 2012). Por esse motivo, a FTBP tem atraído 

profissionais de diferentes áreas da saúde, como medicina, odontologia, fisioterapia e 

medicina veterinária (SUN; TUNER, 2004).  

 Tem sido reportado muitos estudos com laser de baixa potência,  tanto in vivo 

como in vitro (EBRAHIMI et al., 2012).  A irradiação de culturas celulares tem a 

capacidade de aumentar a proliferação celular e a atividade mitocondrial, que por 

consequência aumentam a quantidade de ATP e síntese proteica (ALGHAMDI et al., 

2012; GIANNELLI et al., 2012; SPITLER; BERNS, 2014).  Este efeito pode ser 

evidenciado, também, quando células tronco mesenquimais (MSC) de medula óssea 

(HOU et al., 2008), de gordura (MVULA et al., 2008), de origem cardíaca (TUBY et 

al., 2007) e polpa dentária (EDUARDO et al., 2008; ALGHAMDI et al., 2012; 

GIANNELLI et al., 2012) são irradiadas.  

 Entre os pré-requisitos já consagrados para trabalhar com FTBP e cultura 

celular, destaca-se o déficit nutricional a partir da diminuição do soro fetal bovino 

(FBS) no meio de cultura, induzindo estresse celular e obtendo melhor resposta ante a 

irradiação (KARU, 2003; EDUARDO et al., 2008; ALGHAMDI et al., 2012; GARCEZ 

et al., 2012). Em contrapartida, a literatura atual carece de padronização dos protocolos  

de irradiação empregados, somado aos diferentes equipamentos de lasers, 

comprimentos de onda, tempo de irradiação e linhagens celulares estudadas (KARU 

2003; SUN; TUNÉR, 2004; ALGHAMDI et al., 2012). 

 O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da fototerapia de baixa potência em 

células tronco provenientes da polpa dentária de rato Wistar (rDPSC) com dois 

comprimentos de onda, 660nm e 904nm, submetidas a dois protocolos diferentes de 

irradiação, mantendo a mesma densidade de energia de 3J/cm2 com 10% de soro fetal 

bovino (SFB). Para tal, analisou-se a proliferação e migração celular, além de verificar 

danos ao DNA, através dos ensaios de MTT, wound healing e coloração por DAPI, 
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respectivamente. Desta forma, baseado nos resultados prévios da literatura, a hipótese 

deste estudo é que as rDPSC dos grupos irradiados apresentem maior proliferação e 

migração em relação ao grupo controle não irradiado, sem danos ao DNA. 

 

 5.4 Material e Métodos 

 

 5.4.1 Obtenção e isolamento das rDPSC 

 

 Para o isolamento das rDPSC foram utilizados 20 dentes incisivos de cinco ratos 

Wistar, de 25 dias de vida, machos, pesando em média 50g. Todos os animais foram 

previamente anestesiados com isoflurano ao efeito (Instituto Bioquímico Indústria 

Farmacêutica LTDA, Itatiaia, RJ) antes de iniciar as exodontias. O protocolo de 

isolamento e cultivo realizado foi o mesmo descrito previamente por Pignone et al. 

(2011). As células foram mantidas a 37°C com 5% de CO2 e alta umidade de ar. A 

caracterização das rDPSC seguiu os protocolos específicos já consagrados para 

diferenciação celular (diferenciação osteogênica, adipogênica e condrogênica) 

(TERRACIANO et al, 2014). As células utilizadas durante o estudo encontravam-se 

entre a passagem 6 e 8. 

 Este trabalho foi submetido e aprovado pela Comissão de Ética do Uso de 

Animais (CEUA) do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), sob protocolo #14-

0472. 

 5.4.2 Fototerapia com laser de baixa potência 

 

 No presente estudo foram estabelecidos três grupos: controle (não irradiado), 

irradiado com laser de 660nm e irradiado com 904nm. Todas as irradiações foram 

realizadas com o aparelho de laser Endophoton® (KLD Biossistemas Ltda., Amparo, 

SP, Brasil). A densidade de energia utilizada em ambos comprimentos de onda foi 

3J/cm2, sendo pré-determinado 5 pontos de irradiação/poço na placa de cultura de 12 

poços (Figura 1A), e um único ponto nas placas de 96 poços, sempre intercalando um 

poço (Figura 1B). Para padronização das irradiações foi confeccionado um grid de 

acordo com o tamanho do spot da caneta de laser (0,035cm2), o qual era posicionado 

acima da tampa da placa de cultura no momento da irradiação.  

 



	 55	

 
Figura 10. Representação dos pontos de irradiação utilizados nas placas de 12 

(grid) e 96 poços (A e B, respectivamente), utilizadas para os ensaios 
de wound healing e MTT. 

 

 Além disso, todas as placas de cultura dos grupos irradiados foram colocadas 

sobre um suporte, chamado de template, o qual foi confeccionado pelo setor de 

Bioengenharia do HCPA (Figura 11). Este suporte possibilitou a realização dos 

tratamentos dentro da capela de fluxo laminar, minimizando a contaminação da cultura 

celular. A aplicação do laser ocorreu com a caneta do aparelho imóvel posicionada 

abaixo da placa de cultura, sempre com a mesma distância de 2mm entre a placa e o 

spot. Para não haver interferência nos pontos de aplicação pré-determinados, foi 

utilizado um campo semi-escuro delimitando a área de irradiação, minimizando assim a 

reflexão da luz.  

 

 

  
Figura 11. Template utilizado nos grupos que tratamento com laser (FTBP). 
(Desenvolvido por: SANCHES, PR). 

 

A B 

VISTA LATERAL 

VISÃO DO OPERADOR 
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 A força de irradiação do aparelho utilizado foi de 25mW e de 50mW, com 

tempo de exposição de 5 e 18 segundos, nas canetas de 660nm e 904, respectivamente. 

Ambos aparelhos foram calibrados para o modo de irradiação contínuo e com densidade 

de energia de 3J/cm2, conforme ilustra a tabela 2. 

 

Tabela 2 - Parâmetros de irradiação do LLLT. 
Comprimento 
de onda (nm) 

Força de 
irradiação 
(mW) 

Densidade 
de Energia 

Tempo de 
irradiação 
por ponto  

Área do 
spot  

Energia por 
ponto 

Energia total 
por poço  
(placa 12poços) 

660 25mW 3J/cm2 5 seg 0,035cm2 0,125J 0,625J 

904 50mW 3J/cm2 18 seg 0,035cm2 0,9J 4,5J 

 

 Metodologicamente, foram desenvolvidos dois protocolos de irradiação 

distintos, ambos com a mesma linhagem celular (Figura 12): 

 

Experimento #1. As rDPSC dos grupos tratados (660nm e 904nm) foram irradiadas 

duas vezes com intervalo de 6h entre as aplicações por 24h, em placas de 12 poços para 

ensaio de wound healing e coloração por DAPI (3 x 104 células/poço), e MTT em 

placas de 96 poços (2,25 x 103 células/poço); todos com meio DMEM e 10% de SFB 

para produzir déficit nutricional. Todos os ensaios foram realizados três dias após o 

início das irradiações, com fotografias diárias apenas nas placas de wound healing para 

acompanhar a migração celular. 

 

Experimento #2. Mesmas condições de cultura celular do experimento anterior. As 

irradiações ocorreram, duas vezes ao dia, com a mesma densidade de energia (3J/cm2), 

com intervalo de 6h entre as aplicações do laser, durante seis dias consecutivos. Para 

análise dos resultados foram realizados os mesmos testes do experimento anterior, 

porém com três tempos do ensaio de MTT, no terceiro, no quinto e no sétimo dia após 

início do tratamento.  

 

 Em ambos experimentos, as placas de cultura do grupo controle foram mantidas 

sob as mesmas condições das placas irradiadas. 
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Figura 12. Organograma dos protocolos realizados da FTBP 
em rDPSC nos experimentos #1 e #2.  

 

 

 5.4.3 Ensaio de Wound Healing 

 

 Para o ensaio de wound healing foram traçadas duas linhas paralelas com caneta 

permanente, na parte externa da placa de cultura de 12 poços, com distância de 2mm 

entre elas. Foi utilizada uma placa por grupo (n=36, sendo 12 poços para o grupo 

controle, 12 poços para irradiação com 660nm e 12 poços para irradiação com 904nm). 

As escarificações lineares (em forma de risco), também denominado de scratch, foram 

realizadas 24 horas após o plaqueamento das rDPSC, com uma ponteira estéril P1000, 

com o objetivo de remover a monocamada de células aderidas no plástico, simulando 

uma ferida. Após a confecção do scratch o meio das placas foi trocado a fim de remover 

debris celulares. Todos os poços foram fotografados diariamente antes de iniciar as 

irradiações. A troca de meio era realizada a cada 2-3 dias, mantendo a mesma 

concentração de SFB de 10%. Ao término dos experimentos, o meio foi retirado, e cada 

poço lavado com PBS, para fixação das células com formol tamponado a 10% por 10 

minutos, para prosseguir com a coloração de hematoxilina e eosina (HE).  

 As imagens foram capturadas por um microscópio invertido Nikon Eclipse com 

a objetiva de 40X desde o dia da realização do scratch até o dia da coloração de HE, 

sempre obtendo quatro imagens por poço (n=48/grupo). As imagens foram analisadas 

GRUPOS:
Controle - 0J/cm2

660nm - 3J/cm2; t= 5 segundos
904nm - 3J/cm2; t= 18 segundos

Experimento #1
Irradiações: 2x/dia q 6h

Tempo de irradiação: 3 dias

WH - HE dia 3
MTT dia 3
DAPI dia 3

Experimento #2
Irradiações: 2x/dia q 6h

Tempo de irradiação: 7 dias

WH - HE dia 7
MTT dias 3, 5 e 7

DAPI dia 7

Ensaios	realizados	
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através da análise quantitativa no programa Image J, onde foram quantificadas as 

células existentes que encontravam-se dentro das linhas traçadas na placa. 

 

 5.4.4 Análise do metabolismo celular (Ensaio de MTT) 

 

 O metabolismo celular foi avaliado a partir do ensaio de metiltetrazolium 

(MTT), que foi preparado conforme especificações do fabricante (Sigma cod.M2128). 

Para este ensaio, a monocamada celular foi lavada com PBS 1x, e foi adicionado 180 

µL de meio sem soro + 20 µL de MTT. Devido a fotossensibilidade do ensaio, as placas 

foram envolvidas com papel alumínio e permaneceram incubadas na estufa por 4 horas 

a 37°C e 5% de CO2 com alta umidade de ar. Após 4 horas, a solução de MTT foi 

removida para adicionar 100 µL de DMSO (dimetilsulfóxido), o qual ficou agindo por 

30 minutos, com leve agitação durante a incubação. A leitura das placas foram 

realizadas no espectrofotômetro com absorbância de 570nm (Spectramax M3 software 

Pro 6.22).  

 

 5.4.5 Análise do efeito da irradiação a laser no núcleo celular 

  

 Para avaliar o DNA, as células foram coradas com DAPI (4'-6'-diamidina-2-

fenilindol) ao término dos experimentos, com objetivo de identificar presença de núcleo 

picnótico e a fragmentação nuclear.  

 A metodologia empregada iniciou com a remoção do meio DMEM seguido da 

lavagem com PBS dos poços. As rDPSC foram fixadas com formol tamponado a 10% 

por 10 minutos, lavado com PBS, para logo iniciar o gotejamento do DAPI (Sigma 

cod.F6057). As rDPSC foram observadas em microscópio invertido com lâmpada 

fluorescente (Nikon Eclipse). 

 

 5.5 Análise Estatística 

 

 Para análise estatística, foi utilizado software IBM SPSS versão 22 (SPSS Inc. 

IBM Company). Os resultados foram expressos em média e desvio padrão, 

considerando o nível de significância de 5% (p=0,05), e aplicação de testes de 

normalidade prévios.  
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  Nos ensaios de MTT do experimento #1 foi aplicado ANOVA - teste de Tukey; 

enquanto no experimento #2 foi utilizado o teste não-paramétrico de Kruskal-Wallis de 

amostras independentes (teste de Dunn - intervalo interquartil (IQQ) - P50[P25;P75]), e 

teste de Equações de Estimações Generalizadas (GEE) para avaliar o MTT nos três 

tempos do experimento #2 (dias três, cinco e sete),  devido à distribuição normal das 

amostras.  

 A análise estatística realizada no ensaio de wound healing foi Kruskal-Wallis no 

experimento #1, e teste de Tukey no experimento #2. 

 

 5.6 Resultados 

 

 5.6.1 Migração das rDPSC no ensaio de wound healing 

 

#1: A análise do ensaio de wound healing das rDPSC apresentou migração celular em 

todos os poços, tanto no grupo controle como nos grupos irradiados com 660nm e 

904nm (Figura 13A; C e E). A análise não paramétrica revelou a mesma distribuição 

das rDPCS entre os grupos. Entretanto, na análise comparativa entre os grupos, o grupo 

controle apresentou melhor resultado que os grupo irradiados (p=0,011) (Tabela 3).  

 

 

Tabela 3 - Análise quantitativa com Image J do ensaio de wound healing - Experimento 
#1. Teste de Kruskal-Wallis (p=0,011). 

Grupos (WH) Mediana P50 Percentil 25 Percentil 75 

Controle 325a 272,75 364 

660 nm 205,50b 149,50 302,50 

904 nm 197ab 145,50 248,50 

sendo: a>b; ab ≠ a e b; b ≠ a e ab. 

 

#2: No segundo experimento, com múltiplas irradiações e período de observação por 

sete dias, obteve-se intensa migração celular nos três grupos estudados (Figura 13). A 

migração das rDPSC apresentou aumento progressivo significativo a partir do terceiro 

dia, independente do grupo, com evolução diária mais consistente do quarto ao sétimo 

dia de avaliação, com mínima variação entre os grupos irradiados e o controle. 

Entretanto, não houve diferença estatística significativa na análise quantitativa quando 
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comparou-se os grupos (p=0,055) (Figura 14), mesmo observando clinicamente maior 

proliferação celular e migração na região do scratch no grupo que recebeu irradiação 

com 904nm (Figura 13F).  

 

 

   

   

   
Figura 13.  Migração das rDPSC coradas com HE no ensaio de wound healing - 

Experimento #1 (A;C;E) e Experimento #2 (B;D;F); onde (A;B) 
controle; (C;D) Irradiado 660nm; (E;F) Irradiado 904nm. Após análise 
qualitativa das imagens, pode-se observar migração celular semelhante 
entre os grupo do experimento #1. Entretanto, no experimento #2 pode-se 
observar maior proliferação celular no grupo irradiado com 904nm após 

A 

C 

E 

B 

D 

F 
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sete dias conforme ilustra a Figura 4F, e migração semelhante nos grupos 
controles e irradiados com 660nm (B;D). 

 

 
Figura 14. Ensaio de wound healing do experimento #2, com FTBP por 

seis dias (6J/cm2/dia), resultado da migração das rDPSC 
quando irradiadas com λ=904nm (245); onde controle = 
167,25; e 660nm = 175. Teste de Tukey (p=0,055). 

 

 5.6.2 Proliferação e atividade mitocondrial (MTT) 

 

 No ensaio de MTT, os dados obtidos no experimento #1 (Tabela 4) mostraram 

proliferação celular semelhante nos três grupos, assim como no experimento #2 (Figura 

15), independente dos tempos em que foram realizadas as análises - três, cinco ou sete 

dias. 

 

Tabela 4. Análise do ensaio de MTT - Experimento #1. Teste de Kruskal-Wallis 
Representação por Mediana, com IIQ = P50[P25;P75]. 

Grupos (MTT) Mediana 
P50 

Percentil 25 Percentil 75 660 X 904 660 X C C X 904 

Controle (C) 0,41a 0,36 0,43  p=0,023*  

660 0,35b 0,30 0,38 p=0,36   

904 0,40a 0,36 0,46   p=0,862 

sendo: a ≠ b; * diferença estatística entre 660nm e controle, onde C e 904nm > 660. 
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Figura 15. Análise comparativa do ensaio de MTT em três tempos com 6J/cm2 de  

irradiação diária. 
 

 5.6.3 Efeito do FTBP no núcleo celular (DAPI) 

 

 Após a coloração de DAPI foi possível avaliar o DNA das células, que mostrou-

se íntegro em ambos os experimentos, com ausência de fragmentação nuclear ou núcleo 

picnótico, nos três grupos (Figura 16). 

 
  

 
Figura 16. Micrografia de células tronco mesenquimais da polpa dentária de rato 

coradas com DAPI, evidenciando ausência de mudanças nucleares 
morfológicas (40x); controles (A); irradiado 660nm (B) e irradiado (C).  

 

 5.7 Discussão 

 

 Pesquisas utilizando a fototerapia com baixa intensidade tem sido muito 

realizadas in vitro, com o objetivo de compreender seu mecanismo de ação e eficácia 
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para futuramente serem transplantadas in vivo. A maioria dos estudos encontrados com 

FTBP in vitro utilizaram fibroblastos gengivais, que são células facilmente adquiridas e 

com alta performance de proliferação (BASSO et al., 2012; EJIRI et al., 2014). 

Entretanto, apenas três trabalhos foram encontrados usando MSC de polpa dentária 

humana irradiadas (EDUARDO et al., 2008; HOLDER et al., 2012; MONTORO et al., 

2014), e nenhum relato desse tecido na espécie murina.  

 O déficit nutricional de soro fetal bovino de 10% utilizado foi baseado no estudo 

realizado por Eduardo et al. (2008), com densidade de energia de 3J/cm2 e λ=660nm, 

com quatro diferentes concentrações de SFB (5%, 10%, 12,5% e 15%), sendo que a 

maior atividade mitocondrial, através do ensaio de MTT, foi observada quando 

utilizaram a concentração de 10%. Holder et al. (2012) também irradiaram células de 

polpa humana com λ=653nm na mesma quantidade de soro fetal bovino de 10%, e 

obtiveram resultados relevantes para a reparação de tecidos, sendo provavelmente 

mediado pelo aumento da atividade mitocondrial. Outros autores que irradiaram 

culturas de células também consideraram déficit nutricional de 10% de SFB, como 

Basso et al. (2012), que trabalharam com fibroblastos gengivais, e Barboza et al. (2014), 

que irradiaram MSC de medula óssea e gordura. Entretanto, Turrioni et al. (2014) 

trabalharam com células tronco mesequimais de polpa dentária de dente decíduo 

humano, as quais foram diferenciadas na linhagem osteogênica, e usaram apenas 0,5% 

de SFB, para depois realizar a aplicação do laser. E Montoro et al. (2014), contrapondo 

aos estudos anteriores, propuseram retirar totalmente o soro fetal bovino, com o 

objetivo de evitar qualquer interferência na hora da irradiação, com avaliação após 24 

horas do tratamento. Entretanto, no presente estudo, as rDPSC com 10% de SFB, não 

apresentaram déficit nutricional suficiente para responder às irradiaçãoo com o laser de 

baixa potência, não apresentando diferença estatística entre os grupos irradiados e o 

controle com seu correspondente período de avaliação e ensaios realizados.  

 A escolha dessa quantidade de células teve o intuito de padronizar a quantidade 

de rDPSC plaqueadas por cm2, tanto nas placas de cultura de 96, como nas de 12 poços. 

A combinação do percentual de soro fetal bovino utilizado e a quantidade de células 

plaqueadas pode ter interferido nos resultados obtidos neste estudo, uma vez que os 

grupos irradiados apresentaram dados de proliferação e atividade mitocondrial 

semelhantes ao grupo controle, tanto no experimento #1 como no experimento #2.  

 O objetivo do estudo comparativo com os dois comprimentos de onda, 660nm e 

904nm, foi avaliar especialmente a proliferação e migração celular, que revelou 
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melhores resultados quando as rDPSC foram irradiadas o laser de AsGa (904nm) 

durante seis dias. Este significativo resultado possibilita a diminuição do tempo entre o 

preparo dessas células e sua aplicação in vivo, uma vez que as células tronco 

mesenquimais necessitam de um período mínimo para serem expandidas, até sua 

implantação nos tecidos lesados (GIANNELLI et al., 2012).   

 Outra vantagem da FTBP sobre as MSC é seu poder de bioestimulação, que 

ocorre através da modulação das exocitoses da ação parácrina e estímulo dos fatores de 

crescimento, como VEGF e NGF (HOU et al., 2008; GIANNELLI et al., 2012). Um dos 

mecanismos de ação que explica isso é a absorção do laser por cromóforos celulares, 

localizados dentro da mitocôndria, que desencadeiam forte interação, produzindo 

energia na forma de ATP (KARU, 2003; EDUARDO et al., 2008; ALGHAMDI et al., 

2012; GARCEZ et al., 2012). Este fenômeno pode estar acontecendo nas rDPSC que 

receberam tratamento com laser, uma vez que a proliferação e a secreção dos fatores de 

crescimento não ocorrem ao mesmo tempo. Contudo, são necessários mais ensaios para 

elucidar este acontecimento. 

 Alguns trabalhos utilizando o mesmo equipamento (Endophoton®, KLD, 

Biossistemas, Ltda., Amparo, SP, Brasil) já foram realizados (PEREIRA et al., 2002; 

OLIVEIRA et al., 2008; PIRES-OLIVEIRA et al., 2010; SILVA; POLTRICH, 2010), 

todavia com diferentes densidades de potência, protocolos de irradiação, tempo de 

avaliação e tipos celulares. Segundo estudo publicado por POSTEN et al. (2005), 

quando as células foram avaliadas por seis dias após tratamento com laser, houve um 

pico de proliferação celular significativo, que iniciou a partir do terceiro dia. Este 

resultado motivou a observação tardia, realizada no experimento #2.  

 A densidade de energia escolhida foi embasada em estudos anteriormente 

publicados que utilizaram 3 J/cm2 com comprimento de onda 660nm sobre hDPSC 

(EDUARDO et al., 2008; ALGHAMDI et al., 2012), uma vez que acima de 10 J/cm2 

alguns autores afirmam que desencadeia efeitos bioinibitórios nas células (ALGHAMDI 

et al., 2012). Pereira et al. (2002) acrescentam que a densidade de energia de 3J/cm2 

causa intensa proliferação celular quando as culturas celulares são irradiadas com 

904nm, porém sem produzir efeitos sobre a síntese de pro-colágeno. No presente estudo 

as rDPSC apresentaram proliferação celular tanto no grupo controle como nos grupos 

irradiados com 660 e 904nm, que, mesmo recebendo duas doses de laser diária por seis 

dias, não apresentou os resultados esperados, em relação à taxa proliferativa das células 

tratadas com FTBP.  



	 65	

 Todavia, no ensaio de wound healing, o protocolo empregado  com múltiplas 

irradiações mostrou-se eficaz, confirmando, que para ocorrer migração celular das 

rDPSC para o scratch, necessitam ser irradiadas por um período superior a 24h, 

diferente do que aconteceu em publicações anteriores utilizando fibroblastos e células 

epiteliais (BASSO et al., 2012; EJIRI et al., 2014; SPITLER; BERNS, 2014).  

 O período longo de avaliação do experimento II baseou-se no estudo realizado 

por Pereira et al. (2002), que obtiveram um resultado expressivo de proliferação celular, 

oscilando de três a seis vezes mais, dependendo da densidade de energia aplicada, sobre 

cultura de fibroblastos gengivais, utilizando o mesmo aparelho de laser e comprimento 

de onda 904nm (AsGa) com 2,5% de SFB. Entretanto, a condição de estresse 

nutricional de 10% pode não ter sido adequada, apesar de existirem estudos nessas 

condições.  

 Nos ensaios de MTT foi possível observar aumento progressivo na proliferação 

celular e atividade mitocondrial, porém não foi identificada diferença entre os grupos 

controle e irradiados, como foi observado por Eduardo et al. (2008), Basso et al. (2012); 

Tuby et al. (2007), entre outros. Contudo, Montoro et al. (2014), que também estudou 

polpa dentária, porém humana, não observou diferença estatística no ensaio de MTT, 

como ou sem estimulação por lipopolissacarídeo, com remissão total de SFB após 24h 

da terapia.  

 Apesar da maioria dos trabalhos de linhagens celulares irradiadas apresentarem 

resultados satisfatórios, Pogrel et al. (1997) não obtiveram aumento da proliferação 

celular, tão pouco migração ou adesão nas culturas de queratinócitos ou fibroblastos 

irradiados com laser de ArGaAl, e ressaltam a importância da interação entre o 

comprimento de onda, densidade de força e densidade de energia (ALGHAMDI et al., 

2012), confirmando tal importância no presente estudo. 

 

 5.8 Conclusão  

 

 Pode-se inferir que a resposta celular da bioestimulação do laser de baixa 

potência depende de uma combinação entre o comprimento de onda, densidade de 

energia, densidade de potência, tempo de irradiação com adequado déficit nutricional. 

Os protocolos realizados com essa linhagem celular mostraram o quão fundamentais são 

as pesquisas para determinar a melhor combinação desses parâmetros em diferentes 



	 66	

culturas de células, usando diferentes comprimentos de onda e doses, para 

posteriormente serem aplicadas in vivo.  
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 6 CONCLUSÃO 

 

 Pode-se concluir que a aplicação da fototerapia com laser de baixa potência, 

sobre cultura de células tronco mesenquimais de polpa dentária de rato Wistar: 

ü Promove bioestimulação e aumenta a proliferação celular, quando induzido déficit 

nutricional adequado (2% SFB) e com múltiplas irradiações diárias a cada 6h.  

ü A atividade mitocondrial pelo ensaio de MTT das rDPSC foi significativa sob 

déficit nutricional de 2%, com três irradiações diárias, com comprimento de onda 

de 904nm, e intervalo de 6h entre elas, em um período de 24h. 

ü Houve maior migração celular, em direção  ao scratch, no ensaio de wound healing 

após duas irradiações com intervalo de 6h durante seis dias consecutivos com 

comprimento de onda de 904nm.pode-se observar que a linhagem estudada 

apresentou migração celular a partir do terceiro dia de experimento.  

ü O DNA manteve-se íntegro após os seis protocolos de irradiações realizados, 

independente do déficit nutricional e comprimento de onda utilizados, tanto 660 

como 904nm. 

 Os protocolos realizados com essa linhagem celular mostraram o quão 

fundamentais são as pesquisas para estabelecer um protocolo experimental seguro e 

eficaz, o qual haja combinação desses parâmetros, para posteriormente serem aplicadas 

in vivo. Desta forma, torna-se uma alternativa viável para os futuros estudos avaliando o 

potencial das rDPSC a FTBP.  

 Como perspectiva imediata deste estudo, encontra-se a realização de ensaios 

para avaliar a expressão gênica, os quais serão relacionados a atuação das MSC como 

imunorreguladoras. Através de PCR-RT, pretende-se analisar a expressão de INOS, 

VEGF, IL6, TGFβ, HO e GAPDH em rDPSC submetidas a múltiplas irradiações e 

mantidas em déficit nutricional de 2% (FBS).  
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