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RESUMO 

 

 

O objetivo deste trabalho foi comparar os efeitos de diferentes densidades de energia 

e irradiâncias do Laser de Baixa Intensidade (LBI), variando em função do tempo de 

irradiação e potência, na viabilidade e proliferação de fibroblastos derivados da polpa 

de dentes decíduos humanos (HPF). HPF foram cultivados em DMEM e usados entre a 

4ª e 8ª passagem. Os grupos foram divididos de acordo com diferentes densidades de 

energia, variando: Tempo de irradiação - Grupo I – Ia (1,2 J/cm2 - 5 mW - 10 s), Ib 

(2,5 J/cm2 - 5 mW - 20 s), Ic (3,7 J/cm2 - 5 mW - 30 s), Id (5,0 J/cm2 - 5 mW - 40 s), 

e Ie (6,2 J/cm2 - 5 mW - 50 s); ou potência - Grupo II – IIa (1,2 J/cm2 - 5 mW - 10 

s), IIb (2,5 J/cm2 - 10 mW - 10 s), IIc (3,7 J/cm2 - 15 mW - 10 s), IId (5,0 J/cm2 - 20 

mW - 10 s), e IIe (6,2 J/cm2 - 25 mW - 10 s). Células não irradiadas - cultivadas em 

condições nutricionais regulares - 10% Soro Fetal Bovino (SFB) (If e IIf) e células não 

irradiadas - cultivadas em déficit nutricional - 1% SFB (Ig e IIg), foram consideradas 

controles positivos e negativos, respectivamente. A viabilidade e proliferação celular 

foram avaliadas, repesctivamente, pelas técnicas MTT e Cristal violeta (CV), nos 

períodos de 24, 48 e 72 horas após a irradiação. Os dados obtidos foram submetidos 

à análise estatística por ANOVA 2 critérios, seguido pelo teste de Tukey (P<0,05). No 

ensaio MTT, os controles negativos, Ig e IIg, apresentaram significativamente menor 

viabilidade em relação aos correspondentes grupos experimentais: IIa e IIb, 24 horas 

após a irradiação; Ia, Ib, Ie, If e IIf no período de 48 horas; e Ib-If, assim como, IIa-

IIf após 72 horas. Nos diferentes períodos de avaliação do ensaio CV, todos os grupos, 

exceto Ie, IIe e If, exibiram significativamente maior proliferação em comparação aos 

respectivos controles negativos. Dentro de um mesmo grupo nos diferentes períodos, 

os grupos If e IIe apresentaram menor viabilidade durante o período de 24 horas em 

comparação ao período de 72 horas pelo ensaio MTT. Na avaliação intragrupos, o 

ensaio CV revelou menor proliferação no período de 24 horas em comparação aos 

períodos de 48 e 72 horas, independente do grupo avaliado. Os diferentes protocolos 

de irradiação, grupos I e II, não apresentaram diferença estatisticamente significativa 

na viabilidade e proliferação celular entre densidades de energia iguais com 

irradiâncias diferentes durante os períodos avaliados. De acordo com os resultados 

obtidos, as diferentes densidades de energia e irradiâncias propostas não prejudicaram 

a viabilidade e proliferação de fibroblastos pulpares de dentes decíduos humanos. A 

variação do protocolo de irradiação LBI, em função do tempo ou da potência, não 

interferiram nas respostas celulares após a aplicação da mesma densidade de energia 

com irradiâncias diferentes. 

 

Palavras-chave: Dente Decíduo. Polpa Dentária. Técnicas de Cultura de Células. 

Terapia com Luz de Baixa Intensidade. 



 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

Influence of Low-level laser with different energy densities on pulp 

fibroblasts from human primary teeth 

 

 

The aim of this study was to compare the effects of Low-level laser (LLL) with different 

energy densities and irradiances, varying according to the irradiation time and power, 

on cell viability and proliferation of pulp fibloblasts from human primary teeth (HPF). 

HPF were culture in DMEM and used between 4th and 8th passages. Groups were 

divided according to different energy densities, varying: Time of irradiation – Ia (1.2 

J/cm2 - 5 mW - 10 s), Ib (2.5 J/cm2 - 5 mW - 20 s), Ic (3.7 J/cm2 - 5 mW - 30 s), Id 

(5.0 J/cm2 - 5 mW - 40 s), and Ie (6.2 J/cm2 - 5 mW - 50 s); or output power - Grupo 

II – IIa (1.2 J/cm2 - 5 mW - 10 s), IIb (2.5 J/cm2 - 10 mW - 10 s), IIc (3.7 J/cm2 - 15 

mW - 10 s), IId (5.0 J/cm2 - 20 mW - 10 s), e IIe (6.2 J/cm2 - 25 mW - 10 s). Non-

irradiated cells - grown in regular nutritional conditions - 10% Fetal Bovine Serum 

(FSB) (If and IIf) and non-irradiated cells - grown in nutritional deficit - 1% FBS (Ig 

and IIg) were considered positive and negative controls, respectively. Cell viability and 

proliferation were respectively assessed through MTT and Crystal violet (CV) assays at 

24, 48 and 72h after irradiation. Data were submitted to statistical analysis by ANOVA 

2 criteria, followed by Tukey test (P<0.05). In the MTT assay, the negative controls, 

Ig and IIg, showed significantly lower viability in relation to the corresponding groups: 

IIa and IIb 24 hours after irradiation; Ia, Ib, Ie, If and IIf at 48 hours period; and Ib-

If, as IIa-IIf, after 72 hours. At different periods of evaluation of CV assay, all groups, 

except Ie, IIe and If, exhibited significantly higher proliferation compared to the 

respective negative controls. Within the same group at different periods, groups If and 

IIe showed lower viability during 24 hours compared to 72 hours period by MTT assay. 

In the intragroup evaluation, CV assay revealed lower proliferation at 24 hours 

compared to 48 and 72 hours periods, regardless of the evaluated group. Different 

irradiation protocols, groups I and II, showed no statistically significant differences on 

cell viability and proliferation among equals energy densities with different irradiances 

at the evaluated periods. According to these findings, different LLL energy densities 

and irradiances proposed did not impair viability and proliferation of pulp fibloblasts 

from human primary teeth. The variation of the LLL irradiation protocol, by the time 

or power, did not interfere in cellular responses after the application of the same 

energy density with different irradiances. 

 

Keywords: Tooth, Deciduous. Dental Pulp. Cell Culture Techniques. Low-Level Light 

Therapy.
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1 INTRODUÇÃO E SÍNTESE BIBLIOGRÁFICA 

 

 

1.1  TERAPIA LASER DE BAIXA INTENSIDADE  

 

A tecnologia laser tem sido indicada para uma variedade de aplicações 

biomédicas (PEPLOW; CHUNG; BAXTER, 2010; PEPLOW et al., 2011; ALGHAMDI; 

KUMAR; MOUSSA, 2012; PEPLOW; BAXTER, 2012; BECKMANN; MEYER-HAMME; 

SCHRÖDER, 2014; PANDESHWAR et al., 2016). Esta radiação eletromagnética não 

ionizante apresenta características específicas, como monocromaticidade, coerência e 

unidirecionalidade, e possue propriedades terapêuticas importantes (MARTENS, 2011; 

RAMAZANI; AHMADI; DARYAEIAN, 2012; PANDESHWAR et al., 2016). De acordo com 

a interação com o tecido alvo os lasers são classificados em “Laser de diagnóstico”, 

“Laser de baixa intensidade de energia” ou “Laser de baixa densidade de potência”, e 

“Laser de alta intensidade de energia” ou “Laser de alta densidade de potência”. No 

“Laser de diagnóstico” o nível de energia é tão baixo, que não ocorre o estímulo de 

organelas ou membranas celulares, assim sua finalidade clínica é para o diagnóstico 

de cáries incipientes e outras lesões. O “Laser de Baixa Intensidade” (LBI) oferece 

densidade de energia baixa de modo que estimula membranas ou organelas, induzindo 

uma biomodulação a fim de restabelecer o estado de normalidade da região afetada. 

O  “Laser de alta intensidade” ultrapassa o limiar de sobrevivência da célula e induz a 

morte celular, logo apresenta finalidade clínica cirúrgica para incisões, excisões e 

vaporizações (ALMEIDA-LOPES, 2003; OLIVI; GENOVESE; CAPRIOGLIO, 2009). As 

radiações ópticas produzidas pelos diversos tipos de lasers têm basicamente as 

mesmas características, porém, de acordo com as diferentes dosimetrias e 

comprimento de onda podem levar a resultados clínicos diferentes (KOTLOW, 2008; 

OLIVI; GENOVESE; CAPRIOGLIO, 2009; GINANI et al., 2015; HADIS et al., 2016). 

Em Odontologia a terapia com LBI tem sido usada com o objetivo principal de 

acelerar o processo de reparo, promover analgesia e regressão de edema em 

consequência da ação antiinflamatória (KIMURA et al., 2002; KIMURA et al., 2003; 

STABHOLZ; SAHAR-HELFT; MOSHONOV, 2004; OLIVI; GENOVESE; CAPRIOGLIO, 

2009; MARTENS, 2011; ALGHAMDI; KUMAR; MOUSSA, 2012; BASSO et al., 2012; 
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PASCHOAL; SANTOS-PINTO, 2012; VERMA et al., 2012; DE COSTER et al., 2013; 

ELBAY et al., 2016; PANDESHWAR et al., 2016). O LBI pode promover acelerada 

epitelização, maior grau de vascularização, e aumento da síntese de colágeno devido 

à bioestimulação do metabolismo celular (BASSO et al., 2012; WAGNER et al., 2013). 

A procura por soluções e materiais ideais para qualquer área de conhecimento 

dentro da odontologia deve ser direcionada para o conhecimento e indicação de 

medicamentos e terapias biocompatíveis, visando à ocorrência do processo de reparo 

e proporcionando regeneração natural e biológica dos tecidos pulpares (MORETTI et 

al., 2008; SAKAI et al., 2009; MARQUES et al., 2015; FERNANDES et al., 2016). O 

progresso científico tem colaborado para avaliar biologicamente as diferentes 

estratégias de terapia pulpar. O avanço na área celular e molecular tem ampliado a 

compreensão sobre os fatores envolvidos no processo de reparo tecidual após a 

aplicação de diferentes terapias, como o uso do LBI, através dos estudos laboratoriais 

(LOURENÇO NETO et al., 2013; OLIVEIRA et al., 2013; MARQUES et al., 2015).  

Pereira et al. (2002) avaliaram o crescimento celular e a síntese de pró-

colágeno após a irradiação fracionada com laser diodo (ʎ: 904 nm) em fibroblastos de 

linhagem celular imortalizada (NIH 3T3 - American Type Culture Collection, ATCC® 

CRL-1658™, Virgínia, EUA) com densidades de energia entre 3 a 5 J/cm2 durante 6 

dias. Os resultados mostraram que densidades de energia de 3 e 4 J/cm2 estimularam 

a proliferação celular, enquanto que 5 J/cm2 não induziu o aumento da quantidade de 

células. Todas as densidades de energia preconizadas não favoreceram a síntese de 

pró-colágeno. 

Marques et al. (2004) analisaram os efeitos do laser infravermelho (ʎ: 905 nm; 

densidade de energia:3 J/cm2) na síntese de pró-colágeno e na morfologia estrutural 

de fibroblastos gengivais humanos (linhagem celular FMM1). As células irradiadas 

apresentaram redução da quantidade de pró-colágeno e alterações morfológicas em 

comparação ao grupo controle. Sugerindo que a irradiação utilizada possa influenciar 

no metabolismo do colágeno.  

Damante et al. (2009) investigaram os efeitos de lasers vermelho (ʎ: 660 nm) 

e infravermelho (ʎ: 780 nm) na liberação de fatores de crescimento por fibroblastos 

gengivais humanos (FGH) irradiados duas vezes com densidades de energia 3 J/cm2 e 
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5 J/cm2. A produção de Fator de Crescimento Fibroblástico Básico (bFGF) foi maior 

após a irradiação com ambas densidades de energia do laser infravermelho, enquanto 

que o Fator de Crescimento de Queratinócitos (KGF) detectado foi semelhante em 

todos os grupos. 

Oliveira et al. (2015) avaliaram os efeitos do LBI na adesão, proliferação, e 

expressão de fator de crescimento endotelial vascular (VEGF) e do receptor VEGFR 2 

em células-tronco mesenquimais (MSCs) derivadas do tecido adiposo humano (hMSCs) 

e de ratos (rMSCs), cultivadas sob condição de deficiência nutricional (5% SFB). As 

células foram irradiadas com laser diodo (ʎ: 660 nm) que operou com energia entre 

0,7-9 J. Ambas células-tronco mesenquimais cultivadas em deficiência nutricional 

apresentaram diminuição significativa na adesão e proliferação. Para as células 

mesenquimais humanas (hMSCs) a adesão foi maior nos grupos de células cultivadas 

em condições nutricionais regulares e irradiadas entre 3 e 9 J. No entanto, estas células 

mostraram maior proliferação 24 horas após serem irradiadas com a menor dose 0,7 

J. As células derivadas de tecido de rato (rMSCs) em déficit nutricional mostram menor 

adesão quando irradiadas entre 1,5-9 J. Além disso, rMSCs sob condições normais ou 

déficit  nutricional revelaram menor proliferação quando irradiadas com energia igual 

ou superior a 1,5 J. Após a irradiação com LBI observou-se um aumento na expressão 

de VEGF e VEGFR 2 em ambos os tipos celulares. No entanto, a expressão deste fator 

de crescimento e seu receptor após a irradiação foi maior em células mesenquimais 

humanas (hMSCs) cultivadas sob deficiência nutricional. Este estudo concluiu que o 

uso do LBI em células mesenquimais, derivadas de tecido humano ou de rato, podem 

regular a expressão de RNA mensageiro (RNAm) para VEGF e modular a adesão e 

proliferação celular de diferentes maneiras. 

A polpa dentária pode ser acometida por situações clínicas inflamatórias, e 

nestes casos, especialmente em dentes decíduos, a oportunidade de se evitar o 

tratamento endodôntico convencional é de grande importância, pois alterações clínicas 

como a aceleração da rizólise e perda precoce do elemento dentário podem acontecer 

(FUKS, 2008; MORETTI et al., 2008; OLIVEIRA et al., 2013). A literatura tem buscado 

alternativas terapêuticas aos tratamentos convencionais para o restabelecimento da 

saúde do órgão pulpar (TZIAFAS; SMITH; LESOT, 2000). Uma destas terapias 

alternativas baseia-se na aplicação do LBI de forma direta (UTSUNOMIYA, 1998; 



1 Introdução e Síntese Bibliográfica 

 

 

54 

FERNANDES et al., 2015; MARQUES et al., 2015; LOURENÇO NETO et al., 2016) ou 

indireta sobre o tecido pulpar (FERREIRA et al., 2006). Na polpa de dentes 

permanentes, os estudos demonstram que o LBI, quando usado em situações de 

exposição pulpar diminui o processo inflamatório (UTSUNOMIYA, 1998) e acelera a 

reparação do tecido pulpar por auxiliar na formação de uma matriz fibrosa e de ponte 

de dentina, e na produção de proteínas colagênicas. Da mesma forma, quando 

aplicados indiretamente em cavidades preparadas sem exposição pulpar, o LBI 

também se mostrou capaz de causar uma biomodulação da atividade das células 

pulpares com redução da inflamação e bioestimulação da dentinogênese reacional 

(FERREIRA et al., 2006).  

Em odontopediatria, o LBI pode ser sugerido como uma técnica alternativa 

para o tratamento pulpar por não causar danos na região de furca ou necrose pulpar, 

apresentar penetração auto limitante e favorecer a redução ou ausência de 

sangramento (KIMURA et al., 2003; HUTH et al., 2005; Liu, 2006; ODABAS et al., 

2007; KOTLOW, 2008; TOOMARIAN et al., 2008; GOLPAYEGANI; ANSARI; TADAYON, 

2010; HUTH et al., 2012; RAMAZANI; AHMADI; DARYAEIAN, 2012; FERNANDES et al., 

2015; MARQUES et al., 2015; LOURENÇO NETO et al., 2016). A ação anti-inflamatória 

do laser auxilia na resposta positiva à materiais convencionais para o reparo pulpar 

(MARQUES et al., 2015). Ressalta-se que a terapia LBI é um procedimento indolor, 

não invasivo e não farmacológico. Porém, poucas evidências demonstram que o LBI 

influencie diretamente na recuperação do tecido pulpar de dentes decíduos humanos 

(DE COSTER et al., 2013).  

 

 

1.2  HISTÓRICO DO LASER DE BAIXA INTENSIDADE  

 

LASER é um acrônimo que significa amplificação da luz por emissão estimulada 

de radiação (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation). A emissão 

estimulada de radiação foi proposta por Einsten em 1917. Seguindo os princípios 

propostos por Einstein, Theodore Maiman, em 1960, desenvolveu o laser de rubi ao 

demonstrar a emissão de luz visível no espectro vermelho através da excitação do rubi. 

Ainda na década de 60, Javan, Bennett e Herriott criaram o primeiro Laser de Baixa 
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Intensidade (He-Ne) (VERMA et al., 2012). Em seguida, Mester et al. (1971) foram 

pioneiros em relatar os efeitos do LBI na reparação tecidual. A partir de tais fatos, 

pesquisadores tem continuamente investigado as aplicações do laser na área da saúde 

(PEPLOW; CHUNG; BAXTER, 2010; PEPLOW et al., 2011; ALGHAMDI; KUMAR; 

MOUSSA, 2012; PEPLOW; BAXTER, 2012; BECKMANN; MEYER-HAMME; SCHRÖDER, 

2014; GINANI et al., 2015). 

 

 

1.3  MECANISMOS DE AÇÃO DO LASER DE BAIXA INTENSIDADE 

 

Os efeitos da ação do laser sobre os tecidos ainda não estão completamente 

esclarecidos, no entanto algumas hipóteses tem sido debatidas. Esta interação com a 

luz promove reações celulares primárias e secundárias (KARU, 1999). Sendo que 

diferentes mecanismos podem ocorrer simultaneamente e contibuir para a 

recuperação dos tecidos irradiados (SCHINDL et al., 2000; WAGNER et al., 2013; 

FARIVAR; MALEKSHAHABI; SHIARI, 2014).  

As reações primárias são induzidas pela luz e indicam o mecanismo do laser 

sobre as células, sendo que várias teorias tem sido propostas. Olso, Schimmerling e 

Tobias (1981) sugerem que a absorção da luz por enzimas mitocondriais promove 

aquecimento localizado com aumento de vibração molecular. Breitbart et al. (1996),  

mostra que o laser promove ativação dos canais de cálcio, elevando os níveis de cálcio 

intracelular e induzindo a proliferação celular. Outros autores propuseram que o laser 

estimula a produção de oxigênio singleto por excitação de porfirinas endógenas 

(GROSSMAN et al., 1998; POLO et al., 1999; PARSONS; PARSONS, 2004; ZHANG; 

XING; GAO, 2008). Enquanto que, segundo Karu (1989), a absorção de fótons por 

flavinas e citocromos da cadeia respiratória mitocondrial afetam a transferência de 

elétrons, resultando em efeitos estimulatórios ou inibitórios no metabolismo celular. 

Flavinas e citocromos são cromóforos, ou seja, elementos capazes de absorver fótons 

e transformar a energia luminosa em energia fotoquímica. Esta reação ocorre a nível 

atômico, uma vez que os elétrons constituintes dos átomos dos cromóforos captam a 

energia do laser, deslocando-se para uma órbita mais energética. Após um período, 

os elétrons retornam naturalmente ao estado fundamental, liberando a energia 
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absorvida. Assim, a energia liberada é utilizada nas atividades celulares. Além disso, a 

irradiação laser pode estimular o crescimento celular através da regulação de genes 

funcionais relacionados com a proliferação, migração e remodelação celular, síntese 

de DNA, e metabolismo celular (PEPLOW; CHUNG; BAXTER, 2010; PEPLOW et al., 

2011; PEPLOW; BAXTER, 2012; FARIVAR; MALEKSHAHABI; SHIARI, 2014; GINANI et 

al., 2015). 

Reações secundárias são aquelas que ocorrem na ausência de luz e sinalizam 

as consequências da absorção do laser pelas células, como aumento do metabolismo 

celular, aumento da síntese de proteínas, liberação de fatores de crescimento,  

aumento da síntese e prolifereção de colágeno, estímulo da formação de RNA e DNA, 

formação de capilares, ativação de linfócitos e aumento da atividade leucocitária 

(KIPSHIDZE  et al., 2001; WAGNER et al., 2013; FARIVAR; MALEKSHAHABI; SHIARI, 

2014; OLIVEIRA et al., 2015; PANDESHWAR et al., 2016). O laser pode estimular ou 

inibir as atividades celulares, dependendo da dosagem aplicada (KARU, 1989; 

OSHIRO; CALDERHEAD, 1991; PEPLOW; CHUNG; BAXTER, 2010; PEPLOW et al., 

2011; ALGHAMDI; KUMAR; MOUSSA, 2012; PEPLOW; BAXTER, 2012; GINANI et al., 

2015; HADIS et al., 2016). 

 

 

1.4  PARÂMETROS DE IRRADIAÇÃO 

 

Os efeitos do LBI dependem dos parâmetros de irradiação utilizados, como: 

meio ativo, comprimento de onda, frequência, potência, energia, densidade de energia 

(fluência), densidade de potência (irradiância), tempo de aplicação, e área de saída do 

feixe de laser. Diferentes lasers de Baixa Intensidade, com diferentes comprimentos 

de onda e dosimetrias, tem sido utilizados para a biomodulação de tipos celulares 

variados (PEPLOW; CHUNG; BAXTER, 2010; PEPLOW et al., 2011; ALGHAMDI; 

KUMAR; MOUSSA, 2012; PEPLOW; BAXTER, 2012; GINANI et al., 2015; HADIS et al., 

2016). 

Almeida-Lopes et al. (2001) compararam os efeitos de diferentes densidades 

de potência (irradiâncias) na capacidade proliferativa de uma linhagem contínua de 
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fibroblastos gengivais humanos (LMF). As células sob déficit nutricional (5% SFB) 

foram irradiadas com lasers vermelho e infravermelho, programados com densidades 

de potência diferentes (Grupos L1 e L2) ou iguais (Grupos L3 e L4), a densidade de 

energia foi a mesma para todos os grupos (2 J/cm2). No grupo com irradiâncias 

diferentes, os parâmetros potência e tempo foram, respectivamente, aumentados e 

diminuídos para se estabelecer a irradiância mais elevada (Grupo L2). A proliferação 

foi avaliada por técnica de contagem celular (azul de tripan) 2, 4 e 6 dias após as 

irradiações. Os resultados mostraram que o crescimento celular foi maior em células 

irradiadas com laser infravermelho na condição de maior irradiância (Grupo L2). Não 

houve diferença na proliferação celular entre os tipos de lasers quando as densidades 

de potência foram mantidas constantes (Grupos L3 e L4). Concluindo que pela 

metodologia aplicada, o LBI infravermelho aplicado com maior potência pelo menor 

tempo favoreceu a proliferação celular de fibroblastos gengivais. 

Moore et al. (2005) avaliaram a influência dos comprimentos de onda de lasers 

de baixa intensidade vermelho (ʎ: 625-675 nm) e infravermelho (ʎ: 810 nm) na 

proliferação de fibroblastos e células endoteliais provenientes de uma linhagem celular 

contínua de ratos. A irradiação foi realizada com 5 mW/cm2 de densidade de potência 

e 10 J/cm2 de densidade de energia e as taxas de proliferação foram avaliadas após 

72 horas por teste colorimétrico. A proliferação dos fibroblastos foi estimulada pelos 

lasers vermelhos, com taxa máxima nos comprimentos de onda 665 e 675 nm, 

enquanto que o comprimento de onda 810 nm inibiu a atividade proliferativa dos 

fibroblastos. Todos os comprimentos de onda avaliados aumentaram a proliferação 

das células endoteliais, sendo que a proliferação máxima ocorreu pela ação do laser 

vermelho com comprimento de onda 665 nm e a mínima após a irradiação com laser 

infravermelho de 810 nm. No entanto, após a irradiação com laser vermelho a taxa de 

proliferação dos fibroblastos foi mais elevada em comparação às células endoteliais. 

Estas observações sugeriram que o comprimento de onda e o tipo de célula influenciam 

na resposta de proliferação celular à irradiação com LBI. 

Pourzarandian et al. (2005) avaliaram fibroblastos gengivais humanos (HGF) 

após a irradiação com laser Er:YAG pulsado (ʎ: 2940 nm) com diferentes densidades 

de energia: 1,68; 2,35; 3,37; ou 5,0 J/cm2. Células não irradiadas foram consideradas 

como grupo controle. As células irradiadas foram submetidas às análises de viabilidade 
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e proliferação celular pela contagem celular com azul de tripan (24 e 72 horas), dos 

níveis de lactato desidrogenase pelo ensaio LDH (24 horas), e da morfologia celular 

através de microscópio óptico e microscópio eletrônico de transmissão (imediata, 24 e 

72 horas). A proliferação celular foi maior nas células irradiadas com as densidades de 

energia 1,68; 2,35; 3,37 J/cm2 em comparação ao grupo controle após 72 horas. A 

densidade de energia 5,0 J/cm2 revelou as menores taxas de viabilidade e proliferação 

celular, assim como níveis de LDH mais elevados. Em fibroblastos irradiados à 3,37 

J/cm2 a microscopia óptica mostrou alteração da morfologia celular na análise imediata 

que foi reversível após 24 horas, e aumento da quantidade de células na análise de 72 

horas. Assim como, a estimulação de organelas, revelando fibroblastos 

metabolicamente ativos, foi observada pela análise microscópica eletrônica de 

transmissão após 72 horas de irradiação. 

Azevedo et al. (2006) motraram a influência de diferentes densidades de 

potência do LBI em fibroblastos gengivais humanos (LMF). As células mantidas em 

déficit nutricional (5% SFB) foram irradiadas com laser vermelho (ʎ: 660 nm), 

densidade de energia 2 J/cm2, e densidades de potência 142,85 mW/cm2 (GII) e 

428,57 mW/cm2 (GIII). Células não irradiadas constituíram o grupo controle (GI). A 

contagem celular (azul de tripan) foi realizada 2, 6 e 9 dias após as irradiações. A 

proliferação celular foi maior nos grupos irradiados. A quantidade de células após 

irradiação com densidade de potência 142,85 mW/cm2 foi maior em todos os períodos 

do avaliados, sendo  que a densidade de potência 428,57 mW/cm2 mostrou índices de 

proliferação celular significativamente menores na avaliação de 9 dias. Sugerindo que, 

a densidade de potência influencia a proliferação celular de forma inversamente 

proporcional. 

Eduardo et al. (2008) revelaram os efeitos do LBI na viabilidade e proliferação 

de células-tronco derivadas de polpa dentária humana. As células foram irradiadas 

duas vezes no mesmo dia com laser vermelho (ʎ: 660 nm), densidade de energia 3 

J/cm2, potência 40 mW associada ao tempo de 3 segundos ou 20 mW por 6 segundos, 

de acordo com o grupo experimental. Células não irradiadas foram consideradas como 

controle. A viabilidade e proliferação celular foram avaliadas pela análise da atividade 

mitocondrial através do ensaio MTT após 20, 24, 48, e 72 horas da irradiação. As 

células irradiadas apresentaram maior índice de crescimento do que o grupo controle. 
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Células irradiadas com 20 mW de potência mostraram proliferação significativamente 

maior em comparação aos demais grupos na avaliação de 72 horas. Nas condições do 

referido estudo foi possível concluir que a terapia laser estimula a proliferação de 

células-tronco derivadas de polpa dentária humana. 

Meneguzzo et al. (2008) investigaram a influência da aplicação única ou 

múltipla da energia do LBI na proliferação de fibroblastos pulpares derivados de dentes 

terceiros molares. As células foram irradiadas com laser vermelho (ʎ: 685 nm). A 

densidade de energia foi programada de acordo com o grupo experimental: única 

aplicação a 6,3 J/cm2 (G1), 12,6 J/cm2 (G2) e 18,9 J/cm2 (G3); duas aplicações a 6,3 

J/cm2 (G4); três aplicações a 6,3 J/cm2 (G5). Células mantidas em condição nutricional 

regular (10% SFB) e déficit nutricional (5% SFB) não irradiadas foram consideradas 

controle positivo (G6) e negativo (G7), respectivamente. A viabilidade celular foi 

avaliada pelo método de redução do MTT 24 horas após a última irradiação. As células 

submetidas a múltiplas irradiações (G4 e G5) apresentaram maior proliferação celular, 

semelhante ao grupo controle positivo (G6). Enquanto que os grupos G1 e G3 

apresentaram valores de proliferação celular similares aos obtidos no grupo controle 

negativo (G7).  Os resultados sugerem que irradiações múltiplas sejam mais favoráveis 

na indução da proliferação celular. 

 Ferreira et al. (2009) investigaram a viabilidade de uma linhagem celular de 

mioblastos (C2C12) após a irradiação com LBI programado com diferentes 

comprimentos de onda e densidades de energia. C2C12 cultivadas em condição 

nutricional regular (10% SFB) e déficit nutricional (5% SFB) foram irradiadas com laser 

vermelho (ʎ: 660 nm; densidades de energia: 3,8, 6,3 e 10 J/cm2) e infravermelho    

(ʎ: 780 nm; densidades de energia: 3,8, 10 e 17,5 J/cm2). A viabilidade e proliferação 

celular foram avaliadas respectivamente pelas técnicas MTT e Cristal violeta 24 horas 

após as irradiações. Os parâmetros aplicados não revelaram diferenças 

estatisticamente significativas entre os grupos na avaliação da viabilidade celular após 

24 horas. As células mantidas em condição nutricional regular (10% SFB) exibiram 

taxas de crescimento mais elevadas do que células, irradiadas ou não, mantidas sob 

déficit nutricional (5% SFB). Na metodologia proposta, o LBI não favoreceu a 

viabilidade da linhagem celular estudada, independente da condição nutricional, 

comprimento de onda e densidades de energia. 
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Zaccara et al. (2015) investigaram os efeitos da irradiação LBI sobre a 

proliferação e viabilidade de células-tronco derivadas da polpa dentária de dentes 

permanentes (DPSCs). As células receberam duas irradiações, uma a cada 24 horas, 

com laser vermelho (ʎ: 660 nm) em diferentes densidades de energia: 0,5 e 1,0 J/cm². 

Células que não receberam irradiação laser foram consideradas controle. A viabilidade 

e proliferação celular foram avaliadas pelo MTT  24, 48, 72 e 96 horas após a primeira 

aplicação do laser. As fases do ciclo celular e a apoptose foram analisadas por 

citometria de fluxo 24 horas após cada irradiação. As células irradiadas mostraram 

significativamente maior capacidade proliferativa do que as células não irradiadas no 

período de 72 horas. A densidade de energia 1,0 J/cm2 provocou maior proliferação 

celular em comparação ao grupo controle na avaliação de 96 horas. A distribuição das 

células nas fases do ciclo celular foi consistente com células em proliferação em todos 

os grupos avaliados. Os dados obtidos sugerem que a irradiação do LBI com densidade 

de energia 1,0 J/cm² pode contribuir para a proliferação celular de células-tronco 

DPSC. 

Talebi-Ardakani et al. (2016) analisaram os efeitos da aplicação de diferentes 

dosimetrias dos lasers Er:YAG (ʎ: 2940 nm) e Er,Cr:YSGG (ʎ: 2790 nm) sobre  

fibroblastos gengivais humanos. Células não irradiadas foram consideradas como 

grupo controle. A viabilidade celular foi avaliada pelo ensaio MTT nos períodos de 24 

e 48 horas. Os resultados mostraram que todas as dosagens experimentais de ambos 

os lasers aumentaram significativamente a viabilidade celular em comparação com as 

células não irradiadas. O laser Er:YAG com menor irradiância apresentou 

proporcionalmente maior viabilidade em todos os períodos em comparação aos demais 

grupos. Embora tenha ocorrido um aumento significativo da viabilidade celular entre 

24 e 48 horas de irradiação com laser Er,Cr:YSGG com diferentes irradiâncias. 

Recentemente, os efeitos da irradiação LBI (ʎ: 660 nm) com densidades de 

energia entre 1,2-6,2 J/cm2 foram investigados na viabilidade e proliferação de células-

tronco derivadas de dentes decíduos esfoliados humanos (SHED). A viabilidade e 

proliferação celular foram avaliadas através dos ensaios MTT e Cristal violeta 6 e 24 

horas após as irradiações, enquanto que, o ensaio SRB (Sulforodamina B) evidenciou 

a proliferação celular nos períodos de 24, 48 e 72 horas. SHED irradiadas com as 

densidades de energia 1,2 e 5,0 J/cm2 apresentaram maior viabilidade em comparação 
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ao grupo controle 24 horas após as irradiações, pelo ensaio MTT. No ensaio Cristal 

violeta, células irradiadas com tais densidades de energia apresentaram menor 

proliferação neste período. O ensaio SRB revelou maior proliferação em células que 

receberam densidades de energia mais baixas, como 1,2 e 2,5 J/cm2, até 48 horas 

após as irradiações (FERNANDES et al., 2016).  

Considerando a escassez de trabalhos na literatura acerca da influência de 

diferentes densidades de energia do Laser de Baixa Intensidade sobre o tecido pulpar 

de dentes decíduos, e principalmente, com o intuito de averiguar novas opções 

terapêuticas para a odontologia, os efeitos da aplicação direta do LBI sobre fibroblastos 

pulpares de dentes decíduos foram investigados neste trabalho.
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2  PROPOSIÇÃO 

 

 

2.1  OBJETIVO 

 

Comparar os efeitos de diferentes densidades de energia e irradiâncias do 

Laser de Baixa Intensidade (LBI), variando em função do tempo de irradiação e 

potência, na viabilidade e proliferação de fibroblastos derivados da polpa de dentes 

decíduos humanos (HPF). 

 

 

 

2.2  HIPÓTESES 

 

 H0 - A hipótese nula é que não há diferença na viabilidade e proliferação 

de HPF após a aplicação de diferentes densidades de energia e irradiâncias 

do LBI. 

 H1 - A hipótese alternativa é que há diferença na viabilidade e proliferação 

de HPF após a aplicação de diferentes densidades de energia e irradiâncias 

do LBI. 
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3  MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

3.1  COMITÊ DE ÉTICA 

 

 Seguindo princípios éticos e jurídicos, este estudo foi submetido e considerado 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Humanos da Faculdade de Odontologia 

de Bauru – Universidade de São Paulo (CAAE 21032913.0.0000.5417) (Anexo A). Os 

pais/responsáveis pelas crianças foram consultados e esclarecidos a respeito da 

pesquisa, e em seguida, orientados a assinar um termo de consentimento livre e 

esclarecido (Apêndice A). Após a assinatura do termo, a criança foi questionada se 

gostaria ou não de fazer parte do estudo. Previamente à realização das exodontias um 

termo de doação dos dentes foi assinado pelos pais/responsáveis pelas crianças 

(Apêndice B). 

 

 

3.2  SELEÇÃO DA AMOSTRA  

 

Foram selecionados pacientes da Clínica de Odontopediatria da Faculdade de 

Odontologia de Bauru da Universidade de São Paulo, como potenciais doadores para 

a coleta da polpa dental dos referidos elementos extraídos. Para os critérios de inclusão 

foram selecionados pacientes que apresentavam bom estado de saúde, sem 

comprometimentos sistêmicos, com idades entre 5 e 9 anos. Com relação aos dentes, 

deveriam ser dentes decíduos anteriores hígidos e apresentar indicação ortodôntica 

para a realização da exodontia (SIPERT et al., 2013). Como critérios de exclusão foram 

considerados pacientes com dentes cariados, e aqueles que estavam sob algum tipo 

de tratamento medicamentoso. 
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3.3  COLETA DO TECIDO PULPAR 

 

Após a exodontia os dentes foram limpos com gaze embebida em soro 

fisiológico e, em seguida, depositados em tubo falcon contendo meio para cultura de 

células – Dulbecco’s modified Eagle’s medium (DMEM) (Gibco, Invitrogen Corporation, 

Califórnia, EUA) suplementado a 20% com Soro Fetal Bovino (SFB) (Gibco, Invitrogen 

Corporation, Califórnia, EUA). O tubo foi armazenado em um isopor com gelo para o 

transporte imediato do dente da clínica de Odontopediatria (Faculdade de Odontologia 

de Bauru – Universidade de São Paulo, FOB-USP) até a câmara de fluxo laminar do 

laboratório de Cultura celular (CIP - Centro Integrado de Pesquisa, FOB-USP), com a 

finalidade de posterior remoção do tecido pulpar.  

O tecido pulpar dos dentes foi removido pela região apical ou após clivagem na 

região cervical, com o auxílio de cureta e limas endodônticas estéreis, dentro da 

câmara de fluxo do laboratório. O tecido coletado foi imediatamente colocado em uma 

placa de Petri 100x10 mm (diâmetro x altura) contendo DMEM 20% SFB para início do 

procedimento de cultura primária das células. 

 

 

3.4  CULTURA PRIMÁRIA DE CÉLULAS DERIVADAS DA POLPA DE DENTES DECÍDUOS 

 

Os fragmentos de tecido depositados na placa de Petri 100x10 mm (diâmetro x 

altura) foram imediatamente picotados em pedaços menores com lâmina de bisturi 

15c, permanecendo imersos em meio de cultura DMEM 20% SFB, e 

antibióticos/antifúngico: 100 µg/mL de penicilina, 100µg/mL de gentamicina e 0,5 

mg/mL de anfotericina B (Gibco, Invitrogen Corporation, Califórnia, EUA) – DMEM 

completo 20% SFB. Em seguida, foram mantidos em estufa a 37°C e 5% de CO2 por 

40 minutos. Posteriormente a este período, novamente dentro do fluxo, todo conteúdo 

foi coletado em um tubo falcon para centrifugação (1200 rpm; 5min; 20°C). Após este 

processo, os fragmentos foram ressuspendidos com novo meio de cultura (DMEM 20% 

SFB) e armazenados em garrafas para cultura de células 25cm2, sendo mantidos em 

estufa a 37°C e 5% de CO2 (Figura 1A-M). 
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Figura 1 - Fluxograma dos procedimentos da etapa inicial para cultura primária de fibroblastos  
pulpares de dentes decíduos humanos: A – Dente extraído por indicação ortodôntica; 
 B-C – Fragmentos de tecidos picotados em pedaços menores; D – Adição de 
antibiótico/antifúngicos ao meio de cultura; E-G – Coleta e centrifugação da suspensão;  
H – Formação do “pellet”; I – Ressuspensão com novo meio de cultura;  
J-K – Armazenamento em garrafas para cultura de células; L – Manutenção em estufa a 
37°C e 5% de CO2; M – Expansão celular. 

 

 

As culturas foram mantidas até as células alcançarem subconfluência, sendo 

que durante este período foram realizadas trocas do meio de cultura periódicas a cada 

2-3 dias (DMEM 20% SFB). Após atingirem subconfluência as células foram repicadas 

e transferidas para outras garrafas de cultura 75 cm² (1ª passagem) até atingirem 

nova subconfluência. Para tanto foi realizada a contagem de células e as mesmas 

então, divididas em garrafas para cultura de células de 75 cm2, contendo 9mL de meio 

DMEM 10% SFB e 1mL de meio com células na quantidade de 2x105 células, com o 

objetivo de obter novas expansões de células e acumular maior quantidade das 

mesmas para posterior utilização nos experimentos. Após a 1ª passagem, as trocas 

periódicas do meio de cultura, a cada 2-3 dias, foram realizadas com DMEM 10% SFB. 

A cada etapa de repique celular (tripsinização), as células aumentavam uma passagem. 

As células não utilizadas para experimentos imediatos foram estabilizadas em 
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determinadas passagens por meio do processo de congelamento, sendo 

descongeladas à medida que os experimentos foram programados. Os experimentos 

deste estudo foram realizados com células entre a 4ª e 8ª passagem (SIPERT et al., 

2010; SIPERT et al., 2013; MORANDINI et al., 2010; MORANDINI et al., 2011; 

MORANDINI et al., 2013). 

 

 

3.5  CARACTERIZAÇÃO DAS CÉLULAS 

 

 A fim de garantir que as células isoladas eram fibroblastos foi realizada a 

caracterização por meio da técnica de imunofluorescência. Para tanto, realizou-se a 

marcação das células com anticorpo monoclonal primário feito em camundongo 

(1:100), concentração final de 2µg/mL, anti-proteína humana de superfície de 

fibroblastos (Anti-FSP, fibroblast surface protein – ABCAM, Cambridge, Reino Unido). 

 Células em 5ª passagem provenientes da cultura, foram cultivadas em lâminas 

com câmara de oito poços, a uma densidade de 1x104 células/poço, e deixadas 

overnight para aderirem aos poços. Para realização da técnica da imunofluorescência 

as células foram fixadas com paraformaldeído 4% durante 15 minutos, em seguida 

incubadas com PBS 3% de albumina de soro bovino durante 30 minutos em 

temperatura ambiente, e então seguindo as recomendações do fabricante do anticorpo 

primário selecionado, foram realizadas as reações com o anticorpo secundário e a 

preparação e montagem das lâminas. Após a montagem e secagem das lâminas, foi 

realizada a análise por microscopia confocal a laser (Leica TCS SPE, Mannhein, 

Alemanha) (Figura 2A-C). 
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Figura 2 -  A – Leitura dos fibroblastos caracterizados no microscópio 

confocal; B – Fibroblastos marcados pelo anticorpo Anti-
FSP; C – Núcleos marcados pelo anticorpo secundário 
(controle negativo) 

  

A 

C 

B 
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3.6  DETERMINAÇÃO DOS GRUPOS 

 

 Os grupos foram divididos de acordo com a irradiação com o Laser de Baixa 

Intensidade em relação à variação da Densidade de Energia, em função do Tempo de 

Irradiação e em função da Potência, para cada grupo experimental, conforme 

descrição a seguir (Tabela 1): 

 

 
Tabela 1 - Variação da Densidade de Energia em Função do Tempo de Irradiação (Grupo I) e em 

Função da Potência (Grupo II)

 
 
 

  

Grupo Subgrupo Densidade de 

energia (J/cm2) 

Potência 

(mW) 

Densidade de 

potência (mW/cm2) 

Tempo (s) Energia (J) 

I 

 

a 1,25 J/cm2 5 mW 125 mW/cm2 10 s 0,05 J 

b 2,50 J/cm2 5 mW 125 mW/cm2 20 s 0,10 J 

c 3,75 J/cm2 5 mW 125 mW/cm2 30 s 0,15 J 

d 5,00 J/cm2 5 mW 125 mW/cm2 40 s 0,20 J 

e 6,25 J/cm2 5 mW 125 mW/cm2 50 s 0,25 J 

f 
não irradiados  

(DMEM 10% SFB) 
____ ____ ____ ____ 

g 
não irradiados 

(DMEM 1% SFB) 
____ ____ ____ ____ 

II 

 

a 1,25 J/cm2 5 mW 125 mW/cm2 10 s 0,05 J 

b 2,50 J/cm2 10 mW 250 mW/cm2 10 s 0,10 J 

c 3,75 J/cm2 15 mW 375 mW/cm2 10 s 0,15 J 

d 5,00 J/cm2 20 mW 500 mW/cm2 10 s 0,20 J 

e 6,25 J/cm2 25 mW 625 mW/cm2 10 s 0,25 J 

f 
não irradiados  

(DMEM 10% SFB) 
____ ____ ____ ____ 

g 
não irradiados 

(DMEM 1% SFB) 
____ ____ ____ ____ 
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3.7  DETERMINAÇÃO DO ESTADO DE ESTRESSE CELULAR POR DÉFICIT 

NUTRICIONAL 

 

 A luz laser não apresenta efeitos moduladores em condições de homeostasia 

celular (KARU, 1989; DAMANTE et al., 2009; TAGLIANI et al., 2010; OLIVEIRA et al., 

2011), portanto o déficit nutricional ideal para atingir o estado de estresse celular, 

previamente à irradiação, foi estabelecido através de experimento piloto. Para tanto, 

1x103 células por poço foram plaqueadas em placas de 96 poços em 5ª passagem e 

mantidas em DMEM 10% SFB por 24 horas na incubadora para adesão celular. Após 

este período, o meio de cultura foi removido e as células lavadas com PBS 1x. Então, 

meio de cultura suplementado com diferentes concentrações de SFB (1%; 5%; 10%; 

12%; e 20%) foi adicionado, e as placas mantidas em estufa a 37oC e 5% de CO2. Os 

ensaios de viabilidade foram realizados pelo método do MTT nos períodos de 24, 48 e 

72 horas após a suplementação.  

 

 

3.8  DETERMINAÇÃO DA DENSIDADE CELULAR 

 

 Por se tratar de uma linhagem celular pouco estudada, experimentos pilotos 

foram realizados a fim de determinar a densidade celular ideal. Para tanto, foram 

plaqueadas 1x103, 2x103 e 1x104 células por poço em placas de 96 poços para os 

ensaios de viabilidade celular pelo método MTT, após irradiação LBI. Previamente aos 

ensaios de viabilidade das diferentes densidades celulares, a morfologia celular foi 

analisada por fotografias da região central dos poços, obtidas através de microscópio 

óptico invertido (Olympus, Waltham, MA, EUA). 
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3.9  IRRADIAÇÃO COM LASER DE BAIXA INTENSIDADE 

 

 Após a 4ª passagem, as células foram distribuídas em placas de 96 poços com 

densidade celular de 1x104 células/poço e mantidas em DMEM 10% SFB por 24 horas 

na estufa 37°C e 5% de CO2 para adesão. Após este período, todos os grupos 

experimentais foram suplementados com DMEM 1% SFB, para que as células 

estivessem em estado de estresse celular no momento da irradiação (KARU, 1989; 

DAMANTE et al., 2009; TAGLIANI et al., 2010; OLIVEIRA et al., 2011). Após 24 horas, 

previamente à irradiação, o meio de cultura DMEM 1% SFB foi removido e as células 

lavadas com PBS 1x. Em seguida, meio de cultura incolor (DMEM, no phenol red – 

Gibco, Carlsbad, CA, EUA) foi adicionado aos poços, sendo suplementado a 1% SFB 

para os grupos controles negativos, e a 10% SFB para os demais grupos. 

 As placas de cultura foram posicionadas de modo que a ponta ativa do laser 

ficasse totalmente em contato com o fundo do poço a ser irradiado. Para evitar a 

influência de outras fontes de luz além do laser, durante o procedimento de irradiação 

as placas de cultura foram envolvidas por uma máscara confeccionada em cartolina 

negra com orifícios localizados na posição dos poços dos grupos experimentais. Cada 

orifício foi vedado individualmente por uma portinhola também em cartolina negra, 

permitindo que apenas o orifício do poço que estava sendo irradiado permanecesse 

aberto. Os orifícios da máscara apresentavam diâmetro compatível com a ponta ativa 

do dispositivo do laser. Além disso, sabendo-se que a distância entre a fonte de luz e 

a superfície de aplicação é crítica, a aplicação do LBI foi realizada por meio do fundo 

transparente da placa. Portanto, o raio laser foi aplicado diretamente sobre as células 

sem transpor o meio de cultura, seguindo a metodologia adotada por Volpato et al. 

(2011) (Figura 3A-E). 
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        Figura 3 - A – Bancada preparada previamente ao procedimento de irradiação  

                        (aparelho Twin Flex Evolution MMOptics®); B – Posicionamento da  

                                  placa dentro da máscara negra; C – Portinholas e orifícios localizados  

                                  na posição dos poços dos grupos experimentais; D – Posicionamento  

                                  da placa no suporte para Irradiação; E – Aplicação do laser pelo orifício  

                                  da máscara negra em contato com o fundo da placa  
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 Para o procedimento de irradiação celular foi usado Laser de Baixa Intensidade 

– meio ativo: Índio gálio alumínio fósforo/ Aluminium-gallium-indium-phosphide 

(InGaAlP) (EDUARDO et al., 2008; DAMANTE et al., 2009; VOLPATO et al., 2011) (Twin 

Flex Evolution MMOptics® – São Carlos/SP, Brasil); no comprimento de onda de 660 

nm (vermelho); Área do feixe de saída - 0,04 cm2, variando a Densidade de Energia 

em função do Tempo de Irradiação e da Potência empregada para cada grupo 

experimental (Tabela 1). Previamente às irradiações a potência foi aferida por um 

dispositivo radiômetro (Laser Check MMOptics® – São Carlos/SP, Brasil) (Figura 4). 

Os grupos controles (Controles positivos – grupos If e IIf; controles negativos – grupos 

Ig e IIg) foram tratados sob condições idênticas, exceto que o dispositivo laser foi 

mantido desligado durante os experimentos. Todas as amostras foram submetidas às 

mesmas condições ambientais, como luz, umidade, temperatura e tempo fora da 

incubadora (DAMANTE et al., 2009; VOLPATO et al., 2011; PACHECO et al., 2013). Os 

grupos foram plaqueados em triplicata e os experimentos repetidos três vezes 

(FRESHNEY, 2005; DAMANTE et al., 2009; VOLPATO et al., 2011; OLIVEIRA et al., 

2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 4 - Dispositivo radiômetro (Laser Check MMOptics®)  
                             utilizado para aferir a potência da irradiação laser 
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3.10  ENSAIO DE VIABILIDADE CELULAR PELO MÉTODO DE MTT 

 

 O ensaio MTT (Brometo de 3-[4,5-dimetil-tiazol-2-il]-2,5-difeniltetrazólio) é 

utilizado para determinar a viabilidade celular, quantificada pela redução deste sal a 

cristais de formazan (cor azul/púrpura), pela atividade metabólica celular de enzimas 

mitocondriais (desidrogenases mitocondriais) (MOSMANN, 1983). Os ensaios de 

viabilidade foram realizados nos períodos de 24, 48 e 72 horas após as irradiações 

(VOLPATO et al., 2011; SOARES et al., 2015). Ao final da incubação nos respectivos 

tempos, os sobrenadantes foram removidos, as células foram lavadas com PBS 1x e 

em seguida, foi adicionado 110 uL/poço da solução de MTT às células. A solução de 

MTT foi dissolvida em DMEM na proporção de 0,5 mg/mL. As placas foram envoltas 

por papel alumínio, sob o abrigo da luz, e incubadas a 37°C e 5% de CO2 por 4 horas. 

Em seguida, foram retiradas da incubadora, e então, a solução de MTT foi aspirada e 

200 μL/poço de DMSO (Dimetil Sulfóxido - Fisher Scientific, Hampton, VA, EUA) foi 

adicionado (Figura 5A-B). A absorbância foi determinada em aparelho de 

espectrofotômetro (Synergy H1 MultiMode Reader, BioTek, Winooski, Vermont, USA) 

com comprimento de onda de 570 nm (Figura 6A-B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 - A – Poços contendo solução de MTT (brometo de 3-[4,5-dimetil-tiazol-2-il]-2,5- 
                    difeniltetrazólio); B – Cristais de formazan dissolvidos após adicionar DMSO  

A 
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Figura 6 - A – Aparelho espectrofotômetro; B – Posicionamento da placa no espectrofotômetro 

 

 

3.11  ENSAIO DE PROLIFERAÇÃO CELULAR PELO MÉTODO CRISTAL VIOLETA  

 

 O ensaio Cristal violeta (CV) avalia a proliferação celular por corar o DNA 

(GILLIES et al., 1986; KUENG, SILBER; EPPENBERGER, 1989). Após 24, 48 e 72 horas 

de irradiação, os sobrenadantes foram descartados e os poços foram lavados com 

solução PBS 1x. Em seguida, foi adicionado 200 μL/poço de metanol 100% (Vetec – 

Sigma-Aldrich, Duque de Caxias, RJ, Brasil) por 10 minutos. Passado o tempo 

proposto, o metanol foi removido completamente e 200 μL da solução de Cristal 

violeta, adicionada nos poços por 3 minutos. Após a remoção da solução de Cristal 

violeta, os poços foram novamente lavados com solução PBS 1x por 2 vezes.  Então, 

após a remoção desta solução, 200 μL de Citrato de sódio 0,05 mol.L foi adicionado 

aos poços por 10 minutos para leitura da absorbância no espectrofotômetro com 

comprimento de onda ajustado para 540 nm (Figura 7A-F).  

 

B A 
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Figura 7 - Protocolo do ensaio Cristal violeta (CV): A – Lavagem com PBS 1x;  
                B – Solução de metanol 100%; C – Solução de Cristal violeta; D – Lavagem com PBS 1x                  
                por 2 vezes; E – Citrato de sódio 0,05 mol.L; F – Proteção da placa da luminosidade para   
                leitura no espectrofotômetro a 540 nm 

 

 

3.12  ANÁLISE ESTATÍSTICA  

 

 Os resultados foram analisados utilizando o programa Statistica 5.1 (StatSoft). 

Os dados coletados foram submetidos a análise de variância ANOVA 2 critérios, 

seguido pelo teste de Tukey. Foi adotado o nível de significância de 5% para que as 

diferenças fossem consideradas estatisticamente significativas. 
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4  RESULTADOS 

 

 

As amostras de tecido pulpar para cultivo primário de fibroblastos foram 

obtidas de 3 dentes decíduos anteriores de 3 crianças. A idade dos pacientes variou 

de 7 a 8 anos, com uma média de 7 anos e 10 meses (Apêndice C).  

 

 

4.1  AVALIAÇÃO DO ESTADO DE ESTRESSE CELULAR POR DÉFICIT NUTRICIONAL 

 

As médias dos valores de absorbância das diferentes concentrações de SFB 

foram obtidas após a leitura das placas pelo espectrofotômetro. Houve diferença 

estatística entre o grupo A em relação aos grupos D (P=0,004), e E (P=0,016), no 

período de 48 horas. Na avaliação de 72 horas, houve diferença estatística entre os 

grupos B em comparação aos grupos C (P=0,011), D (P<0,001), e E (P=0,001). Da 

mesma maneira, o grupo A apresentou diferença estatisticamente significativa entre 

estes grupos no período de 72 horas (P<0,001). Não houve diferença estatisticamente 

significativa entre os grupos suplementados a 1% e 5% SFB em nenhum período de 

avaliação (P>0,05) (Tabela 2). Para atingir o estado de estresse celular previamente 

às irradiações, as células foram mantidas em meio de cultura suplementado com SFB 

a 1% por 24 horas, uma vez que esta concentração de suplementação revelou 

viabilidade reduzida ao longo dos diferentes períodos. 

 

 

Tabela 2 - Valores médios de absorbância das diferentes concentrações de SFB nos diferentes  
                 períodos 

 

 

 

 

 

 

*Grupos com letras diferentes indicam diferença estatisticamente entre si (sentido horizontal da linha)(P<0,05) 

SFB 1% 5% 10% 12% 20% 

Período      

24 h 
0,0267A 0,0375 A 0,0400 A 0,0415 A 0,0437 A 

48 h 
0,0560 A 0,0860 AB 0,0875 AB 0,0993B 0,0950 B 

72 h 
0,0610 A 0,0835 A 0,1208 B 0,1353 B 0,1317 B 
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 4.2  AVALIAÇÃO DA DENSIDADE CELULAR 
 

 A análise da morfologia celular previamente aos ensaios de viabilidade revelou 

que as densidades celulares 1x103 e 2x103 mostraram fibroblastos morfologicamente 

heterogêneos dispersos pelo poço de maneira escassa, enquanto a densidade celular 

de 1x104 revelou células fusiformes distribuídas de maneira homogênea pelo poço 

(Figura 8A-I).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

  

 

 

Figura 8 - A-I – Análise da morfologia celular de fibroblastos de dentes decíduos com diferentes  
                  densidades celulares (DC) na região central dos poços através de microscópio óptico  
                  invertido (Aumento de 10x), previamente aos ensaios de MTT nos diferentes períodos 
                   

 

 As médias dos valores de absorbância obtidos após a leitura dos resultados do 

ensaio MTT foram mais elevadas para o plaqueamento com densidade de 1x104 células 

por poço do que para os experimentos realizados com as outras densidades celulares 

avaliadas (Tabela 3). Portanto, o protocolo de plaqueamento de fibroblastos pulpares 

de dentes decíduos humanos para os experimentos de avaliação da viabilidade celular 

após a irradiação com LBI foi estabelecido com a densidade de 1x104 células por poço. 
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Tabela 3 - Médias de absorbância das diferentes densidades celulares após o ensaio MTT nos grupos  
I e II 

 

 
Densidade 

celular 
1x103 2x103 1x104 

Grupo 

Período 24 h 48 h 72 h 24 h 48 h 72 h 24 h 48 h 72 h 

Subgrupo 

 a 0,067 0,064 0,097 0,012 0,001 0,018 0,845 0,894 0,487 

 b 0,051 0,072 0,052 0,011 0,001 0,020 0,795 0,813 0,576 

 c 0,070 0,072 0,119 0,011 0,028 0,018 0,801 0,851 0,627 

I d 0,101 0,114 0,079 0,008 0,001 0,023 0,751 0,893 0,546 

 e 0,092 0,072 0,069 0,023 0,016 0,027 0,729 0,832 0,545 

 f 0,037 0,062 0,076 0,013 0,004 0,018 0,641 0,732 0,581 

 g 0,041 0,034 0,029 0,003 0,001 0,006 0,545 0,508 0,184 

 a 0,062 0,071 0,074 0 0,022 0,023 0,760 0,739 0,659 

 b 0,079 0,110 0,018 0,002 0,012 0,030 0,632 0,823 0,630 

 c 0,050 0,089 0,043 0 0,016 0,031 0,742 0,703 0,623 

II d 0,023 0,050 0,053 0,005 0,019 0,025 0,617 0,830 0,536 

 e 0,044 0,062 0,038 0,003 0,021 0,027 0,678 0,771 0,665 

 f 0,059 0,094 0,044 0,004 0,028 0,028 0,513 0,832 0,577 

 g 0,013 0,038 0,019 0 0,003 0,011 0,434 0,337 0,222 
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4.3 AVALIAÇÃO DA VIABILIDADE E PROLIFERAÇÃO CELULAR 
 

As médias dos valores de absorbância obtidas dos diferentes grupos do estudo 

através da leitura no espectrofotômetro, referentes aos ensaios MTT e Cristal violeta 

realizados com densidade celular de 1x104 células por poço, foram analisadas nos 

períodos de 24, 48 e 72 horas. 

 

4.3.1 Comparação intragrupos  

 

No ensaio MTT, houve diferença estatisticamente significativa nos grupos If 

(P=0,048) e IIe (P=0,032) entre os períodos de 24 e 72 horas, sendo que ambos 

apresentaram menor viabilidade durante o período de 24 horas em comparação ao 

período de 72 horas.  

O ensaio Cristal violeta revelou diferença estatisticamente significativa dentro 

de um mesmo grupo nos diferentes períodos, independente do grupo avaliado, sendo 

que o período de 24 horas apresentou menor proliferação em comparação aos 

períodos de 48 (P=0,000) e 72 horas (P=0,000).  

 

4.3.2 Comparação intergrupos  

 

 O ensaio MTT apresentou diferença estatisticamente significativa entre os 

grupos IIa (P=0,029) e IIb (P=0,049) em relação ao grupo IIg, sendo que o controle 

negativo mostrou menor viabilidade 24 horas após a irradiação. No período de 48 

horas, os grupos Ia (P=0,022), Ib (P=0,000), Ie (P=0,000) e If (P=0,010) revelaram 

maior viabilidade em comparação ao grupo Ig, da mesma maneira que o grupo IIf 

(P=0,033) em relação ao grupo IIg. Após 72 horas, os grupos Ib (P=0,009), Ic 

(P=0,000), Id (P=0,000), Ie (P=0,033), e If (P=0,000), assim como, IIa (P=0,000), 

IIb (P=0,000), IIc (P=0,000), IId (P=0,000), IIe (P=0,000), e IIf (P=0,000), 

apresentaram maior viabilidade em relação aos respectivos controles negativos, Ig e 

IIg (Tabela 4).  
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Tabela 4 - Avaliação da viabilidade celular entre as diferentes densidades de energia do LBI pelo 
ensaio MTT 24, 48 e 72 horas após as irradiações (Média e desvio padrão). 

*Grupos com letras diferentes indicam diferença estatisticamente entre si (sentido vertical da linha) (P<0,05).  

  

 

 Nos diferentes períodos de avaliação do ensaio CV, todos os grupos irradiados, 

exceto os grupos Ie e IIe, exibiram diferença estatisticamente significativa por 

apresentarem maior proliferação, em comparação aos respectivos controles negativos 

(P=0,000; P=0,008). Assim como, o controle positivo IIf mostrou estatisticamente 

maior taxa de crescimento do que o controle negativo IIg (P=0,000). Entre os grupos 

If e Ig, esta diferença não foi observada (Tabela 5). 

 

 

 

 

 

 
Período (h) 

 
24 h 

 
48 h 

 
72 h 

 

Ensaio 

Grupo I II I II I II 

Subgrupo       

 
a  
 

 
0,802A 
±0,062 

0,992A 
±0,093 

0,965A 
±0,167 

0,977AB 
±0,141 

0,915AB 
±0,177 

1,189A 
±0,217 

 
b 
 

 
0,929A 
±0,065 

0,980A 
±0,127 

1,042A 
±0,146 

1,027AB 
±0,108 

1,015A 
±0,143 

1,231A 
±0,291 

 
c 
 

 
0,819A 
±0,080 

0,997AB 
±0,114 

0,955AB 
±0,245 

0,923AB 
±0,127  

1,100A 
±0,284 

1,161A 
±0,195 

MTT 
d 
 

 
0,875A 
±0,095 

0,861AB 
±0,257 

0,815AB 
±0,108 

0,976AB 
±0,199 

1,094A 
±0,261 

1,072A 
±0,111 

 
e 
 

 
0,851A 
±0,123 

0,849AB 
±0,225 

1,120A 
±0,132 

0,926AB 
±0,152 

0,987A 
±0,196 

 

1,207A 
±0,212 

 
f 
 

 
0,902A 
±0,066 

0,935AB 
±0,151 

0,983A 
±0,118 

1,074A 
±0,135 

1,234A 
±0,171 

1,153A 
±0,279 

 
g 
 

 
0,666A 
±0,114 

0,633B 
±0,081 

0,615B 
±0,117 

0,744B 
±0,068 

0,657B 
±0,147 

 

0,565B 
±0,080 
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Tabela 5  - Avaliação da proliferação celular entre as diferentes densidades de energia do LBI pelo 
ensaio CV 24, 48 e 72 horas após as irradiações (Média e desvio padrão)    

 

*Grupos com letras diferentes indicam diferença estatisticamente entre si (sentido vertical da linha) (P<0,05).  

 

 

 Os diferentes protocolos de irradiação, grupos I e II, não apresentaram 

diferença estatisticamente significativa na viabilidade e proliferação celular entre 

densidades de energia iguais durante os períodos avaliados nos ensaios MTT e CV. 

  

  

 
Período (h) 

 
24 h 

 
48 h 

 
72 h 

 

Ensaio 

Grupo I II I II I II 

Subgrupo       

 
a  
 

 
0,292A 
±0,158 

0,313A 
±0,131 

0,327A 
±0,205 

0,301A 
±0,090 

0,415A 
±0,246 

0,458A 
±0,097 

 
b 
 

 
0,240A 
±0,120 

0,268A 
±0,094 

0,405A 
±0,141 

0,406A 
±0,100 

0,370A 
±0,145 

0,432A 
±0,218 

 
c 
 

 
0,272A 
±0,065 

0,308A 
±0,066 

0,363A 
±0,190 

0,373A 
±0,159 

0,444A 
±0,271 

0,436A 
±0,154 

CV 
d 
 

 
0,217A 
±0,079 

0,225A 
±0,086 

0,295A 
±0,089 

0,401A 
±0,138 

0,354A 
±0,195 

0,432A 
±0,161 

 
e 
 

 
0,209AB 
±0,119 

0,191AB 
±0,060 

0,345AB 
±0,079 

0,334AB 
±0,106 

0,223AB 
±0,201 

0,307AB 
±0,137 

 
f 
 

 
0,169AB 
±0,057 

0,405A  
±0,162 

0,285AB 
±0,125 

0,327A 
±0,104 

0,326AB 
±0,127 

0,420A 
±0,119 

 
g 
 

 
0,079B 
±0,077 

0,180B 
±0,045 

0,212B 
±0,122 

0,153B 
±0,098 

0,078B 
±0,141 

0,109B 
±0,045 
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5  DISCUSSÃO 

 

 

Visando proporcionar uma melhor interpretação dos resultados obtidos neste 

trabalho, serão discutidos os aspectos referentes à metodologia aplicada para 

obtenção dos resultados. Assim como, considerações sobre os resultados alcançados 

serão realizadas mediante comparação com outros trabalhos existentes na literatura. 

 

 

5.1  AMOSTRA  

 

 A efetividade da terapia LBI na biomodulação celular tem sido amplamente 

discutida na literatura (PEPLOW; CHUNG; BAXTER, 2010; PEPLOW et al., 2011; 

ALGHAMDI; KUMAR; MOUSSA, 2012; PEPLOW; BAXTER, 2012; GINANI et al., 2015). 

O grande desafio tem sido determinar os melhores parâmetros para alcançar 

resultados favoráveis em diversas situações e tipos celulares (ALMEIDA-LOPES et al., 

2001; KREISLER et al., 2002; PEREIRA et al., 2002; BASSO et al., 2012). A influência 

direta desta opção terapêutica sobre células pulpares, especificamente fibroblastos de 

dentes decíduos, permanece inexplorada. Portanto, este estudo foi realizado com a 

finalidade de esclarecer os efeitos de diferentes densidades de energia e irradiâncias 

na viabilidade e proliferação de fibroblastos derivados da polpa de dentes decíduos 

humanos. 

 Dentes decíduos apresentam processo de desenvolvimento, morfologia, 

características histológicas e ciclo vital bastante específicos. Mesmo em comparação a 

dentes permanentes, há diferença quanto às expressões gênicas relacionadas com os 

processos de mineralização, inervação, formação de tecido vascular e resposta imune 

(KIM et al., 2014). Assim, o tecido pulpar de dentes decíduos reage de maneira peculiar 

à estímulos externos, como em testes de sensibilidade, traumatismos dentários e 

exposição a materiais capeadores pulpares (SHEKAR; RANGANATHAN, 2012; SIPERT 

et al., 2013). Portanto, deve ser esperado que as células provenientes de dentes 

decíduos e permanentes, quando isoladas em cultura, apresentem respostas diferentes 

a terapias pulpares regenerativas (KIM et al., 2014).  
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Visto que linhagens celulares variadas podem apresentar resultados divergentes 

após a irradiação com LBI devido às diferenças fenotípicas e genotípicas (GINANI et 

al., 2015), a investigação da correta combinação dos parâmetros de irradiação com os 

diferentes tipos celulares é fundamental para se alcançar os efeitos clínicos desejados 

(PEPLOW; CHUNG; BAXTER, 2010; GINANI, 2015; HADIS et al., 2016).  A maioria dos 

estudos avaliam os efeitos da fototerapia para aplicação odontológica sobre cultura 

primária de fibroblastos gengivais (ALMEIDA-LOPES et al., 2001; KREISLER et al., 

2002; POURZARANDIAN et al., 2005; DAMANTE et al., 2009), linhagens celulares 

imortalizadas ou contínuas (PEREIRA et al., 2002; AZEVEDO et al., 2006; FERREIRA 

et al., 2009), células-tronco derivadas da polpa dentária de dentes decíduos 

(EDUARDO et al., 2008; TURRIONI et al., 2015; FERNANDES et al., 2016) e 

permanentes (ZACCARA et al., 2015). Miyata et al. (2006), avaliaram os mecanismos 

envolvidos na proliferação celular de fibroblastos derivados de cultura primária de 

tecido pulpar de dentes terceiros molares. O presente estudo é pioneiro na 

investigação dos efeitos da aplicação de diferentes dosimetrias do laser vermelho sobre 

fibroblastos pulpares derivados de dentes decíduos humanos. 

A linhagem celular utilizada neste estudo foi obtida do cultivo celular primário 

pela técnica do explante de tecido pulpar de dentes decíduos. A utilização das células 

caracterizadas como fibroblastos por reação de imunofluorescência foi preconizada 

entre a 4ª e 8ª passagem (SIPERT et al., 2010; SIPERT et al., 2013; MORANDINI et 

al., 2010; MORANDINI et al., 2011; MORANDINI et al., 2013). A partir da terceira 

passagem as linhagens celulares tendem a assumir uma constituição mais homogênea, 

estável e resistente. A caracterização de uma linhagem contínua de células visa não 

só determinar a funcionalidade, assim como provar a autenticidade do tipo celular 

analisado (FRESHNEY, 2005). 

 

 

5.2  METODOLOGIA 

 

 A metodologia deste trabalho foi baseada em protocolos de cultura, envolvendo 

procedimentos de caracterização celular, contagem e plaqueamento, publicados 

previamente (SIPERT et al., 2010; MORANDINI et al., 2010; MORANDINI et al., 2011; 
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MORANDINI et al., 2013; SIPERT et al., 2013). O processo de irradiação foi executado 

conforme os trabalhos de Damante et al. (2009) e Volpato et al. (2011). Assim como, 

a avaliação da viabilidade e proliferação celular, respectivamente pelos métodos MTT 

e CV, após o uso do LBI foi proposta por Eduardo et al. (2008) e Ferreira et al. (2009). 

 Nos diversos estudos com laser e cultura de células, o processo de subcultivo 

envolve etapas que expõem as células a diversos estímulos, e podem sensibilizá-las de 

diferentes maneiras aos efeitos da irradiação (KARU, 1989). A falta de padronização 

das condições experimentais dificulta a comparação dos resultados da terapia laser em 

cultura de células (GINANI et al., 2015). É importante que estudos pilotos sejam 

realizados quando linhagens celulares pouco conhecidas são investigadas. 

 O LBI visa promover biomodulação das atividades celulares a fim de normalizar 

funções em situações de desequilíbrio, diante disso, em condições ideais a fototerapia 

tende a não promover benefícios (AZEVEDO et al., 2006; DAMANTE et al., 2009; 

VOLPATO et al., 2011). A sensibilidade celular aos efeitos estimulatórios do laser são 

inversamente proporcionais ao pH celular (KARU, 1989; KARU, 1999). Segudo Karu 

(1989) as células devem encontrar-se fisiologicamente alteradas para que a luz seja 

absorvida de maneira satisfatória. O mecanismo de estresse celular ocorre devido a 

alterações desencadeadas por agentes oxidativos, temperatura, e deficiência 

nutricional do meio de cultura (TAGLIANI et al., 2010). A diminuição da concentração 

de soro fetal bovino (déficit nutricional) no meio de cultura do cultivo celular tem 

mostrado bastante eficácia para avaliar os efeitos da irradiação do LBI no metabolismo 

celular (ALMEIDA-LOPES et al., 2001; EDUARDO et al., 2008; DAMANTE et al. 2009; 

OLIVEIRA et al., 2011). Tagliani et al. (2010) analisaram os efeitos do LBI na 

viabilidade de células odontoblásticas de linhagem imortalizada (MDPC-23 - American 

Type Culture Collection, ATCC® CRL-2537™, Virgínia, EUA) sob estresse nutricional. 

A concentração de SFB no meio de cultura determinou os grupos experimentais, para 

tanto, 24 horas antes das irradiações as células receberam meio de cultura 

suplementado com 2%, 5% ou 10% SFB. As células foram irradiadas com laser 

infravermelho (ʎ: 808 nm; densidade de energia: 1,5 J/cm2) a cada 24 horas 

totalizando três aplicações consecutivas. Células não irradiadas com meios de cultura 

suplementados a 2%, 5%, e 10% foram consideradas como controles. A viabilidade 

celular e morfologia foram avaliadas pelo MTT e por microscópico eletrônico de 
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varredura, respectivamente. Os grupos irradiados não mostraram diferenças 

significativas na viabilidade, independente da concentração de SFB. Embora o meio de 

cultura suplementado a 5% SFB tenha revelado discreto aumento no metabolismo 

celular nas células irradiadas. Sugerindo que a suplementação do meio de cultura a 

5% SFB seja um método adequado para promover bioestimulação pelo LBI sobre o 

tipo celular avaliado.  

 A linhagem celular influencia na resposta ao déficit nutricional (FERREIRA et al., 

2009). Portanto, por se tratar de um tipo celular pouco estudado, neste estudo um 

experimento piloto foi proposto, e mostrou que a suplementação do meio de cultura 

com 5% SFB não foi suficiente para induzir a condição de estresse celular em 

fibroblastos de dentes decíduos após 24 horas de déficit nutricional. Enquanto que, a 

suplementação do meio de cultura a 1% SFB, em comparação aos demais grupos, 

reduziu gradativamente a viabilidade celular ao longo dos períodos de avaliação, 

caracterizando alteração no estado de homeostasia. Logo, determinou-se o déficit 

nutricional ideal como 1% SFB para atingir o estado de estresse celular previamente 

às irradiações dos fibroblastos pulpares derivados de dentes decíduos, assim como 

descrito por Damante et al. (2009) que avaliou fibroblastos gengivais. Outros estudos 

consideraram como déficit nutricional adequado para desequilibrar a homeostasia 

celular a suplementação do meio de cultura com SFB em 0,5% (POURZARANDIAN et 

al., 2005), 2,5% (PEREIRA et al., 2002), 5% (ALMEIDA-LOPES et al., 2001; MARQUES 

et al., 2004; AZEVEDO et al., 2006; FERREIRA et al., 2009; TAGLIANI et al., 2010; 

VOLPATO et al., 2011) e até 10% (EDUARDO et al., 2008), dependendo do 

experimento proposto e tipo celular. 

 A avaliação da viabilidade e proliferação celular por determinados ensaio 

laboratoriais, como testes colorimétricos, depende da quantidade de células 

disponíveis, visto que a quantidade insuficiente de células não permite a leitura 

adequada dos resultados através de aparelhos espectrofotômetros (GILLIES et al., 

1986; KUENG, SILBER; EPPENBERGER, 1989). Assim como, uma quantidade 

exagerada de células pode reduzir a taxa de crescimento ao atingir o estado de 

confluência, visto que fibroblastos apresentam inibição da proliferação por contato 

intercelular (AZEVEDO et al., 2006; MIYATA et al., 2006). Os estudos não apresentam 

uma densidade celular pré-estabelecida. Esta variável depende da metodologia 
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proposta e dos tipos de células analisadas. Portanto, neste estudo, a densidade celular 

foi outro parâmetro determinado por estudo piloto. Para este protocolo experimental 

a densidade de 1x104 células/poço apresentou células com morfologia uniforme, 

distribuição homogênea na região central dos poços e valores de absorbância mais 

elevados. Da mesma maneira, Ferreira et al. (2009) utilizaram esta densidade celular 

no cultivo de uma linhagem de células em placas de 96 poços a fim de realizar ensaios 

de viabilidade (MTT) e proliferação (CV) após a irradiação de células sob déficit 

nutricional. Assim, déficit nutricional e densidade celular adequados foram 

previamente determinados neste estudo. 

 Os testes colorimétricos utilizados neste estudo para avaliação da viabilidade e 

proliferação celular revelam absorbância proporcionalmente à taxa de viabilidade. No 

ensaio CV as células são fixadas previamente, enquanto que no ensaio MTT são 

mantidas viáveis (KUENG; SILBER; EPPENBERGER, 1989). O fato de avaliarem reações 

diferentes pode justificar níveis de absorbância distintos. O ensaio MTT é utilizado para 

determinar a viabilidade celular pela redução deste sal a cristais de formazan, através 

da atividade metabólica de enzimas mitocondriais (MOSMANN, 1983). Enquanto que, 

o ensaio Cristal violeta avalia a proliferação celular celular por corar o DNA (GILLIES 

et al., 1986; KUENG, SILBER; EPPENBERGER, 1989; FERREIRA et al., 2009). Visto que 

a terapia laser pode aumentar o metabolismo celular e a síntese de DNA (Karu, 1989), 

tais ensaios são considerados adequados para a metodologia proposta (EDUARDO et 

al., 2008; DAMANTE et al., 2009; FERREIRA et al., 2009; TAGLIANI et al., 2010; 

OLIVEIRA et al., 2011; FERNANDES et al., 2016).  

Com relação ao protocolo de irradiação, os lasers com diferentes comprimentos 

de onda e parâmetros têm sido utilizados no campo da Odontologia (OLIVI; 

GENOVESE; CAPRIOGLIO, 2009), os quais podem ser vermelhos, visíveis ao olho 

humano - comprimento de onda entre 625 a 750 nm; ou infravermelhos, não visíveis 

ao olho humano - comprimento de onda acima de 750 nm. O meio ativo dos Lasers 

de Baixa Intensidade podem ser sólidos semi-condutores (diodos de Arseneto de Gálio 

Alumínio, Arseneto de Gálio, Índio Gálio Alumínio Fósforo) ou gasosos (Hélio-Neônio). 

Os lasers de hélio-neônio eram mais utilizados inicialmente, mas foram sendo 

substituídos pelos lasers diodos semi-condutores (ʎ: 635 nm a 830nm) (CAPRIOGLIO; 

OLIVI; GENOVESE, 2011). O laser vermelho tem apresentado ação favorável na 
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viabilidade e proliferação de fibroblastos (ALMEIDA-LOPES et al., 2001; MOORE et al., 

2005; VOLPATO et al., 2011), sendo preconizado para este estudo, em que as 

irradiações foram realizadas com laser diodo (InGaAlP; ʎ: 660 nm). 

 A luz do laser pode sofrer absorção, reflexão, transmissão ou espalhamento ao 

entrar em contato com o tecido alvo em função das suas propriedades ópticas 

(MARTENS, 2011; VERMA et al., 2012). A literatura sugere que determinadas táticas 

sejam seguidas a fim de aprimorar a absorção da luz pelas células, como utilização de 

meio de cultura incolor para eliminar possível interferência do indicador de pH 

vermelho de fenol (MOORE 2005, DAMANTE et al., 2009; SKOPIN; MOLITOR, 2009; 

PEPLOW; CHUNG; BAXTER, 2010; DAVIES et al., 2014) e armazenamento da placa em 

máscara escura para proteção da luz durante a irradiação (PEREIRA et al., 2002; 

MOORE et al., 2005; AZEVEDO et al., 2006; EDUARDO et al., 2008; VOLPATO et al., 

2011; FERNANDES et al., 2016), bem como aplicação da luz na parte inferior da placa  

(PEREIRA et al., 2002; MARQUES et al., 2004; AZEVEDO et al., 2006; PEPLOW; 

CHUNG; BAXTER, 2010; EDUARDO et al., 2008; DAMANTE et al., 2009; VOLPATO et 

al., 2011; FERNANDES et al., 2016) e utilização de placas fabricadas em poliestireno 

de qualidade, que garantem perda mínima das propriedades da luz e apresentam 

características ópticas adequadas para medição precisa da absorbância (DAMANTE et 

al., 2014; DAVIES et al., 2014). Todas as estratégias descritas foram seguidas por este 

estudo a fim minimizar a perda de energia durante a execução dos experimentos. 

 Somada a tais precauções, verificar os parâmetros de irradiação e a calibração 

do aparelho laser é fundamental para garantir a confiabilidade dos resultados (HADIS 

et al., 2016). Neste estudo previamente às irradiações, a potência foi aferida por um 

radiômetro específico, conforme preconizado em estudos prévios (PEREIRA et al., 

2002; MARQUES et al., 2004; MOORE et al., 2005; AZEVEDO et al., 2006; EDUARDO 

et al., 2008; FERREIRA et al; 2009; DAMANTE et al., 2009; VOLPATO et al., 2011). 

 As investigações in vitro dos parâmetros ideais para a aplicação da fototerapia 

visando a viabilidade, proliferação celular, e a expressão de mediadores químicos 

envolvidos na inflamação e reparação tecidual, devem ser analisadas detalhadamente, 

visto que a diversidade de termos técnicos e protocolos estudados pode levar a 

conclusões inadequadas quanto a influência do LBI sobre as respostas obtidas (GINANI 
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et al., 2015 PEPLOW; CHUNG; BAXTER, 2010; HADIS et al., 2016). Hadis et al. (2016), 

realizaram uma revisão sistemática acerca das informações referentes à terapia LBI na 

literatura com o intuito de esclarecer dados incompletos, definições errôneas e termos 

inadequados. Os trabalhos publicados apresentaram de maneira geral deficiência nos 

parâmetros de irradiação e a maioria não afere o laser previamente, baseando-se 

apenas nas informações dos fabricantes. A falta de compreensão das especificidades 

da terapia laser é evidente na literatura, uma vez que muitos estudos distorcem 

conceitos fundamentais. Este fato promove controvérsias que podem afetar a 

confiabilidade das investigações sobre a eficácia dos tratamentos. Portanto, a 

qualificação dos pesquisadores, a verificação e indicação completa dos parâmetros de 

irradiação visa possibilitar a comparação dos resultados na literatura, assim como, a 

reprodutibilidade dos estudos.  

 

 

5.3  RESULTADOS 

 

5.3.1  Comparação da viabilidade e proliferação celular intragrupos 

 

 Neste estudo, a viabilidade e proliferação celular foram avaliadas entre os grupos 

24, 48 e 72 horas após as irradiações, assim como, dentro de cada grupo nos 

diferentes períodos. Da mesma maneira que nos trabalhos de Eduardo et al. (2008), 

Damante et al. (2008) e Ferreira et al. (2009), a primeira avaliação ocorreu 24 horas 

após o tratamento. Neste tempo, ocorre adaptação das células ao meio de cultura, 

que é fundamental para obtenção das respostas celulares. No período de 48 horas 

após o estímulo, as células podem alcançar o auge de metabolismo, que tende a 

declinar nos dias consecutivos (FRESHNEY, 2005). Embora, neste estudo os resultados 

obtidos tenham revelado significativamente maior viabilidade no período de 72 horas 

em comparação à avaliação de 24 horas no grupo irradiado IIe e no controle positivo 

If, pelo ensaio MTT. O ensaio Cristal violeta, também revelou significativamente menor 

proliferação às 24 horas de avaliação em comparação aos demais períodos, 

independente do grupo avaliado. Embora não seja possível comparar de maneira fiel 

com este trabalho, por divergir quanto ao tipo de laser e linhagem celular analisada, a 
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investigação de Ferreira et al. (2009) também não demonstrou aumento da viabilidade 

e proliferação de células musculares, respectivamente pelos ensaios MTT e CV, após 

irradiação com diferentes densidades de energia do laser infravermelho no período de 

24 horas. 

 

5.3.2  Comparação da viabilidade e proliferação celular intergrupos 

 

 Os efeitos biológicos da estimulação laser sobre as células são dose-

dependentes. A dose de energia e a irradiância ideal ainda geram muitas dúvidas na 

literatura (KARU, 1989; ALMEIDA-LOPES et al., 2001; POURZARANDIAN et al., 2005; 

AZEVEDO et al., 2006; EDUADO et al., 2008; PEPLOW; CHUNG; BAXTER, 2010; 

ALGHAMDI; KUMAR; MOUSSA, 2012; GINANI et al., 2015). Muitos estudos têm testado 

diferentes densidades de energia (ALMEIDA-LOPES et al., 2001; KREISLER et al., 

2003; MENEGUZZO ET AL., 2008; BASSO ET AL., 2012; FERNANDES et al., 2016), e, 

segundo alguns autores, densidades de energia que variam na faixa de 0,5 até 4 J/cm2 

tem mostrado maior efetividade em induzir o crescimento celular (ALMEIDA-LOPES et 

al., 2001; PEREIRA et al., 2002; MARQUES et al., 2004; VOLPATO et al., 2011; 

ALGHAMDI; KUMAR; MOUSSA, 2012; BASSO et al., 2012; ZACCARA et al., 2015; 

FERNANDES et al., 2016). A literatura sugere que densidades de energia mais elevadas 

possam danificar os fotorreceptores, com consequente redução no efeito 

biomodulador do laser (KARU, 1989). Na investigação de Pereira et al. (2002), culturas 

tratadas com 5 J/cm2 não apresentaram aumento no crescimento celular, enquanto 

que a densidade de energia 3 J/cm2 foi considerada ideal para o crescimento de 

fibroblastos derivados de linhagem imortalizada. Corroborando com Fernandes et al. 

(2016), que revelou maior proliferação de células-tronco, 24 e 48 horas, após 

irradiação LBI com densidade de energia 1,2 J/cm2. Embora Kreisler et al. (2003) tenha 

mostrado efeitos estimulatórios de 2 J/cm2 até aproximadamente 8 J/cm2 em 

fibroblastos gengivais após aplicação de LBI. Assim como neste estudo, no qual os 

grupos irradiados entre 1,2 J/cm2-6,2 J/cm2 não apresentaram diferenças 

estatisticamente significativas entre si na viabilidade e proliferação celular.  
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 Os grupos I e II, deste estudo, divergiram entre si quanto a irradiância. A 

irradiância, ou densidade de potência, é um parâmetro calculado pela potência sobre 

a área de saída do feixe de laser, muitas vezes omitido nos estudos. De acordo com a 

revisão de Peplow, Chung e Baxter (2010), há uma variedade de valores adequados 

para este parâmetro entre 0,14 e 1714 mW/cm2, levando-se em consideração que 

muitos estudos não mostram este valor, de maneira explícita. Além disso, não há um 

consenso sobre a influência da potência, bem como, os efeitos de diferentes valores 

de irradiância, na estimulação ou inibição das atividades celulares (ALMEIDA-LOPES et 

al., 2001; AZEVEDO et al., 2006; EDUARDO et al., 2008). De acordo com os resultados 

apresentados, a variação deste parâmetro entre 125-625 mW/cm2, não induziu efeitos 

negativos na viabilidade e proliferação celular de fibroblastos pulpares de dentes 

decíduos humanos. Assim como, os grupos que receberam densidades de energia 

iguais e irradiâncias diferentes não apresentaram diferenças estatisticamente 

significativas entre si.  

 A ausência da influência significativa das diferentes densidades de energia e 

irradiâncias aplicadas no presente estudo, na viabilidade e proliferação de fibroblastos 

pulpares de dentes decíduos humanos, é evidenciada através da interpretação dos 

resultados obtidos. O ensaio MTT mostrou, na avaliação de 24 horas, que os grupos 

irradiados com menores densidades de energia (1,2 e 2,5 J/cm²) foram 

significativamente mais viáveis do que o controle negativo, quando irradiados com 

maior potência (Grupo II). Enquanto que, no período de 48 horas, grupos que 

receberam a maior, assim como, as menores densidades de energia (1,2, 2,5 e 6,2 

J/cm²), apresentaram maior viabilidade em comparação ao controle negativo, quando 

a potência foi menor durante a irradiação (Grupo I). Após 72 horas, todos os grupos 

irradiados revelaram significativamente maior viabilidade do que os respectivos 

controles negativos, independente da potência (Grupos I e II), exceto o grupo Ia. No 

ensaio Cristal violeta, em todos os períodos de avaliação, apenas os grupos irradiados 

com a maior densidade de energia (6,2 J/cm²) não apresentaram significativamente 

maior proliferação do que os respectivos controles negativos (Grupos I e II). Embora 

os diferentes parâmetros aplicados não tenham mostrado superioridade na 

estimulação da viabilidade e proliferação celular, em comparação aos controles 

positivos, nota-se que, em momento algum, a irradiação LBI provocou redução 
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significativa da viabilidade e proliferação celular nos diferentes grupos. Este trabalho 

esclareceu que a aplicação da mesma densidade de energia por diferentes protocolos 

(Grupos I e II), com variação do tempo de irradiação ou da potência, não influenciam 

na energia total absorvida e, consequentemente, na resposta de fibroblastos pulpares 

de dentes decíduos humanos. 

 

 

5.4  IMPLICAÇÕES CLÍNICAS 

 

 A interpretação dos resultados de estudos laboratoriais, bem como, a 

extrapolação para a prática clínica, devem ser feitas com cautela, uma vez que 

múltiplas interações do laser com os tecidos, e o organismo de maneira geral, podem 

não ser alcançadas laboratorialmente e ocultar respostas importantes (KREISLER et 

al., 2002; FRESHNEY, 2005; AZEVEDO et al., 2006; EDUARDO et al., 2008.; FERREIRA 

et al., 2009). 

  Com o intuito de poder superar esta limitação, Basso et al. (2016) avaliou os 

efeitos do LBI sobre um modelo de cultura celular tridimensional (3D). Para tanto, 

fibroblastos gengivais foram semeados em matriz de colágeno e irradiados com 

densidades de energia 0,5, 1,5, e 3 J/cm2. A viabilidade, morfologia celular, e 

expressão gênica de fatores de crescimento foram avaliadas. A densidade de energia 

3 J/cm2 induziu maior viabilidade celular, em contradição com estudos anteriores que 

utilizaram cultivo celular em monocamada. Sugerindo que as doses mais elevadas são 

mais eficazes para aumentar a viabilidade de fibroblastos presentes nas áreas mais 

profundas de tecidos conjuntivos. Além disso, a expressão dos fatores de crescimento 

foi estimulada pela densidade de energia 0,5 J/cm2, enquanto que nos estudos com 

células cultivadas em monocamada a expressão de colágeno tipo I não foi 

significativamente afetada por esta terapia. A expressão gênica ocorreu de maneira 

semelhante a observada em tecidos vivos. Logo a ausência de diferenças estatísticas 

na avaliação entre as densidades de energia utilizadas neste estudo, bem como em 

comparação aos controles positivos, pode ser justificada pela falta de interação entre 

o laser e fatores fisiológicos não reproduzidos na monocamada celular. Desta maneira, 
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o modelo de cultura celular 3D proposto, caracteriza-se um método laboratorial 

promissor para maiores investigações dos efeitos estimulatórios da terapia laser. 

 Estudos in vitro são essenciais para a orientar os parâmetros a serem aplicados 

de maneira segura em futuras pesquisas, empregando modelos in vivo e ensaios 

clínicos (PEREIRA et al., 2002; TAGLIANI, 2010). Portanto, mais estudos são 

necessários para que os parâmetros de irradiação ideais possam ser determinados 

para cada situação clínica de maneira específica, a fim de favorecer a cura do complexo 

dentina-polpa. 
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6  CONCLUSÃO 

 

 

 De acordo com os resultados obtidos, as diferentes densidades de energia e 

irradiâncias propostas não prejudicaram a viabilidade e proliferação de fibroblastos 

pulpares de dentes decíduos humanos. A variação do protocolo de irradiação LBI, em 

função do tempo ou da potência, não interferiram nas respostas celulares após a 

aplicação da mesma densidade de energia com irradiâncias diferentes.  

 

 

Diante do exposto, aceita-se H0, e rejeita-se H1. 
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APÊNDICE A 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
 
 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE BAURU 

Al.Dr. Octávio Pinheiro Brisolla, 9-75 – Bauru-SP – CEP 17012-901 C.P. 73 
PABX (0XX14) 3235-8000- FAX 3223-4679 

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
Vimos por meio desta, dar informações e convidá-lo (a) a participar da pesquisa 
“Influência de diferentes densidades de energia do Laser de Baixa Intensidade 
em células derivadas da polpa de dentes decíduos”. Este estudo tem como 
objetivo avaliar os efeitos do Laser de baixa intensidade em células de dentes de leite. 
Para realização deste trabalho, serão utilizados dentes que tenham indicação de 
extração (remoção do dente), seja para colocação de aparelho ou por estarem no 
período de cair naturalmente. Após o consentimento dos responsáveis com o 
tratamento e com a doação dos dentes removidos para pesquisa, será feita a remoção 
do dente de leite e o encaminhamento do material ao laboratório, onde será feita a 
aplicação da terapia Laser de Baixa Intensidade no interior dos dentes. O Laser de 
Baixa Intensidade é uma “luz”, que não causa dor e não queima. Para escolher o dente 
que será selecionado para o estudo, a boca do paciente será examinada e será feita 
uma radiografia na clínica de Odontopediatria da FOB-USP. Para fazer a remoção do 
dente será realizada anestesia. O atendimento clínico poderá provocar certo 
desconforto perfeitamente suportável, principalmente porque ele será atendido por um 
profissional experiente no controle do comportamento da criança, e usando técnicas 
especiais de controle de dor que são próprias para crianças. A remoção do dente não 
provocará malefício à criança, pois só utilizaremos dentes que estejam INDICADOS 
À EXTRAÇÃO. Após o encerramento da pesquisa todo material biológico (células da 
polpa ou derivados) dos dentes removidos será devidamente descartado. O uso do 
Laser de Baixa intensidade tem mostrado respostas positivas no aumento do número 
de células na cura de feridas. Com a realização deste estudo, poderemos verificar 
opções de tratamento mais atuais na Odontologia, a fim de melhorá-las. Será mantido 
sigilo e privacidade do participante da pesquisa durante todas as fases da pesquisa. 
As despesas do deslocamento dos participantes da pesquisa até à Clínica de 
Odontopediatria da FOB-USP para realização do procedimento não serão cobertas 
pelo pesquisador, e sim pelo responsável pelo sujeito da pesquisa. O participante da 
pesquisa terá garantia de indenização diante eventuais danos decorrentes 
diretamente da pesquisa. O responsável pelo sujeito da pesquisa receberá uma cópia 
deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido assinada ao seu término, tanto 
pelo responsável pelo participante da pesquisa como pelo pesquisador. 
 
Em casos de dúvidas ou qualquer esclarecimento sobre os procedimentos realizados, 
o responsável deverá entrar em contato com a clínica de Odontopediatria da 
Universidade de São Paulo pelo telefone (14) 3235-8225, ou então, entrar em contato 
com a pesquisadora Nádia Carolina Teixeira Marques, através do telefone (14) 3245-
0313.  
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A participação do paciente não é obrigatória e caso o responsável pela criança queira 
apresentar reclamações em relação a sua participação na pesquisa, poderá entrar em 
contato com o Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos, da FOB-USP, pelo 
endereço Al Octávio Pinheiro Brisolla, nº 9-75 (Sala no prédio da pós-graduação, 
FOB/USP) ou pelo telefone (14) 3235-8356, e-mail: cep@fob.usp.br. Além disso, a 
qualquer momento o responsável pela criança poderá negar-se a continuar 
participando desta pesquisa, e retirar seu consentimento, sem quaisquer penalidades.  
  
Pelo presente instrumento que atende às exigências legais, o Sr. (a) 
___________________________________________________________________, 

portador da cédula de identidade ______________________, após leitura minuciosa 
das informações constantes neste TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 
ESCLARECIDO, devidamente explicada pelos profissionais em seus mínimos 
detalhes, ciente dos serviços e procedimentos aos quais será submetido, não 
restando quaisquer dúvidas a respeito do lido e explicado, firma seu 
CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO concordando em participar da pesquisa 
proposta. Fica claro que o sujeito da pesquisa, pode a qualquer momento retirar seu 
CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO e deixar de participar desta pesquisa e 
ciente de que todas as informações prestadas tornar-se-ão confidenciais e guardadas 
por força de sigilo profissional (Art. 9o do Código de Ética Odontológica). Por fim, como 
pesquisador(a) responsável pela pesquisa, comprometo-me a cumprir todas as 
exigências contidas no item IV.3 e IV.4 da resolução do CNS/MS n. 466 de Dezembro 
de 2012, publicada em 13 de junho de 2013. 

 

Por estarmos de acordo com o presente termo o firmamos em duas vias. 

 

Bauru, SP, ________ de ______________________ de ________. 

 
 

_____________________________ 
Assinatura do Pai/Responsável pelo 

menor 

__________________________________ 
Nome/Assinatura do Pesquisador(a) 

 
 
 
 
Nome do pesquisador Responsável: Nádia Carolina Teixeira Marques 
Telefone: (014) 3235 8141/8224   e-mail: nadia@usp.br  
Endereço Institucional: Alameda Otávio Pinheiro Brizola 9-70 
Disciplina de Odontopediatria 
Cidade: Bauru   Estado: SP   CEP: 17012-901 

 

mailto:cep@fob.usp.br
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APÊNDICE B 

 
 

INSTRUMENTO DE DOAÇÃO DE DENTES 

 

Identificação do doador 

Nome (Legível):..................................................................................................... 

Data de nascimento:............................  Local:....................................  UF:............ 

 

Responsável pela criança 

Nome:................................................................................................................... 

RG:................................................           CPF:..................................................... 

Cidade:...........................................   UF:............. 

Endereço:............................................................................................................. 

Telefones para contato:.............................................. 

E-mail:...................................................................... 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

Declaro ter sido esclarecido sobre quais os motivos que levaram a 

necessidade de remoção do(s) dente(s)........................................(código) e 

concordo que os mesmos sejam utilizados para pesquisa desde que aprovada por 

um Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos. 

Fui ainda esclarecido que a identidade do menor não será divulgada por qualquer meio 

e que o material recolhido será utilizado unicamente para pesquisa. 

 

Bauru, ......... de .................... de 20..... 

______________________ 

Assinatura do responsável
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APÊNDICE C 

 
 

DADOS DOS PACIENTES DOADORES E DENTES EXTRAÍDOS PARA OBTENÇÃO DAS 

AMOSTRAS DE TECIDO PULPAR 

 

Paciente Sexo Dente Idade 

1 Feminino 82 7a  

2 Masculino 53 8a 5m 

3 Feminino 81 8a 3m 

 Média de Idade – 7a 10m 
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Anexo A 

 

 

PARECER CONSUBSTANCIADO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
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