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RESUMO 

Santos AF. Efeito da irradiação consecutiva e simultânea dos comprimentos de onda 
660nm e 808nm, emitido com laser de baixa intensidade, sobre o estresse oxidativo 
de fibroblastos gengivais [dissertação]. São Paulo: Universidade de São Paulo, 
Faculdade de Odontologia; 2020. Versão Corrigida. 

A utilização dos lasers de baixa intensidade, com seus diferentes parâmetros de 

aplicação, é ampla na Odontologia e em outras áreas da saúde. A fotobiomodulação 

(FBM) é caracterizada por induzir analgesia, reparo tecidual e modulação da 

inflamação. Há hipóteses de que a FBM apresenta um padrão de dose bifásica, ou 

seja, exposições radiantes mais fracas ou mais fortes podem apresentar efeito 

estimulatório ou inibitório, respectivamente. Não se sabe se essa hipótese se aplica à 

irradiação consecutiva ou simultânea com dois comprimentos de onda diferentes. O 

objetivo desse estudo foi avaliar a viabilidade celular, a produção de espécies reativas 

de oxigênio (EROs) e a atividade de enzimas antioxidantes de fibroblastos gengivais 

expostos a fotobiomodulação com emissão consecutiva e simultânea de luz nos 

comprimentos de onda de 660nm e 808nm. Foi utilizado um laser de diodo 

semicondutor de arseneto de gálio e alumínio e alumínio-gálio-índio-fósforo (GaAlAs/ 

InGaAIP) operando nos comprimentos de onda vermelho (660nm) e infravermelho 

(808nm), com potência fixa em 100mW e uma área fixa do spot de 0,09 cm2. Foram 

estabelecidos os seguintes grupos experimentais: a) Grupo controle – sem 

tratamento; b) Grupo 660nm – fibroblastos irradiados com 660nm; c) Grupo 808nm – 

fibroblastos irradiados com 808nm; d) Grupo Consecutivo – fibroblastos irradiados 

com 660nm e, imediatamente após, com 808nm; e d) Grupo Simultâneo – fibroblastos 

irradiados com 660nm e 808nm emitidos pelo mesmo spot e ao mesmo tempo. Em 

todos os grupos, foi mantida fixa a potência em 100mW e variou-se o tempo de 

irradiação, adotando-se três subgrupos: 6s, 10s e 20s. Testou-se a viabilidade celular 

em todos os grupos experimentais por meio do ensaio MTS e a produção das espécies 

reativas de oxigênio (EROs) por ensaio de fluorescência. Também foi realizada a 

quantificação das enzimas antioxidantes superóxido dismutase (SOD) e catalase 

(CAT) em todos os grupos experimentais. O tempo de 20s acarretou inibição 

significativa da viabilidade celular quando 660nm e 808nm foram utilizados 

isoladamente. No entanto, quando a irradiação foi consecutiva ou simultânea, houve 



certa tendência de maior crescimento celular no tempo de 20s, ainda que discreta e 

sem diferenças significativas. Em todas as situações experimentais, a produção de 

EROs foi menor do que o controle; exceção foi no tempo de 20s na irradiação 

simultânea, quando a produção de EROs foi significativamente maior. A atividade de 

enzimas antioxidantes também foi menor do que no controle na maioria das situações 

experimentais; somente o grupo simultâneo com 20s exibiu produção maior de SOD, 

mas sem diferenças significativas. A hipótese inicial de que maiores exposições 

radiantes gerariam efeito inibitório comprovou-se pela análise de viabilidade celular 

somente quando as irradiações foram realizadas isoladamente e no tempo de 20s, 

gerando uma exposição radiante maior. Contudo, quando os comprimentos de ondas 

foram entregues consecutiva ou simultaneamente, os tempos mais prolongados de 

irradiação não acarretaram efeito inibitório. A inibição da viabilidade celular não foi por 

excesso de estresse oxidativo nas irradiações isoladas; na irradiação simultânea, o 

maior estresse oxidativo não acarretou inibição da viabilidade celular. Concluiu-se que 

a fotobiomodulação exercida por 660nm e 808nm aplicados isoladamente é diferente 

quando ambos são utilizados de forma consecutiva e simultânea, tanto em termos de 

viabilidade celular quanto de estresse oxidativo. O estresse oxidativo induzido não foi 

suficiente para acarretar redução da viabilidade celular. 

Palavras chaves: Fotobiomodulação. Irradiação simultânea. Estresse oxidativo. 

Fibroblastos gengivais. 



ABSTRACT 

Santos AF. Effect of consecutive and simultaneous irradiation with 660nm and 808nm 
wavelengths emitted with low level laser therapy on oxidative stress of human gingival 
fibroblasts [dissertation]. São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de 
Odontologia; 2020. Versão Corrigida. 

The use of low-power lasers, with their different application parameters, is widespread 

in dentistry and other areas of health. Photobiomodulation (PBM) is characterized by 

inducing analgesia, tissue repair and reduce inflammation. There are hypotheses that 

PBM presents a biphasic dose response, i.e., lower or higher fluences may have a 

stimulatory or inhibitory effect, respectively. It is not known whether this hypothesis 

applies to consecutive or simultaneous irradiation with two different wavelengths. The 

main objective of this study was to evaluate cell viability, the production of reactive 

oxygen species (ROSs) and the activity of gingival fibroblast antioxidant enzymes 

exposed to photobiomodulation with consecutive and simultaneous irradiation at 

660nm and 808nm wavelengths. A semiconductor diode laser of gallium and aluminum 

and aluminum-gallium-indium-phosphorus (GaAlAs/InGaAIP) was used operating at 

red (660nm) and infrared (808nm) wavelengths, with fixed power at 100mW and a fixed 

spot area of 0.09 cm². The following experimental groups were established: a) Control 

group - without any treatment; b) Group 660nm - fibroblasts irradiated with 660nm; c) 

808nm group - fibroblasts irradiated with 808nm; d) Consecutive Group - fibroblasts 

irradiated with 660nm and, immediately after, with 808nm; and e) Simultaneous Group 

- fibroblasts irradiated with 660nm and 808nm emitted by the same spot and at the

same time. In all groups, the power was kept fixed at 100mW and the irradiation time 

varied, adopting three subgroups: 6s, 10s and 20s. Cell viability was tested in all 

experimental groups using the MTS assay. The production of reactive oxygen species 

(ROS) was measured by fluorescence assay. Quantification of the antioxidant 

enzymes superoxide dismutase (SOD) and catalase (CAT) was also performed in all 

experimental groups. The 20s of exposure resulted in significant inhibition of cell 

viability when 660nm and 808nm were applied separately. However, when the 

irradiation was consecutive or simultaneous, there was a tendency towards greater cell 

growth with the same 20s of exposure, although discrete and without significant 

differences. In all experimental situations, the production of ROS was lower than the 

control group; The exception was for the application of 20s with simultaneous 



irradiation, when the production of ROS was significantly higher. The activity of 

antioxidant enzymes was also lower than in the control group in most experimental 

situations. Only the group where application lasted 20s exhibited higher SOD 

production, but without significant differences. The initial hypothesis that higher doses 

would generate an inhibitory effect was confirmed by the analysis of cell viability only 

when the irradiations were performed separately and applied for 20s, generating a 

higher energy delivery. However, when the wavelengths were administered 

consecutively or simultaneously, the longer irradiation times did not have an inhibitory 

effect. The inhibition of cell viability was not due to excessive oxidative stress in 

isolated irradiations; in simultaneous irradiation, the greater oxidative stress did not 

cause inhibition of cell viability. It was concluded that the photobiomodulation 

performed by 660nm and 808nm applied separately is different then when both are 

used consecutively or simultaneously, both in terms of cell viability and oxidative 

stress. The oxidative stress induced was not enough to reduce cell viability. 

Keywords: Photobiomodulation. Simultaneous irradiation. Oxidative stress. Gingival 

Fibroblasts. 
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1 INTRODUÇÃO 

A luz ou radiação eletromagnética emitida por um laser possui características 

próprias por ser um feixe luminoso extremamente colimado, concentrado e 

monocromático. Os lasers podem variar de acordo com o meio ativo pelo qual sofrem 

estimulação. Atualmente, diferentes lasers estão disponíveis, sendo os lasers de 

diodo, de baixa ou alta potência, os mais utilizados dentro da Odontologia (Almeida-

Lopes, 2003; Coluzzi, 2004; Cavalcanti et al., 2011). 

Os lasers de baixa potência tem sido amplamente utilizados em diferentes 

áreas da saúde com a finalidade de aliviar a dor, estimular reparação tecidual e 

modular a inflamação, incluindo tecidos nervoso periférico e ósseo. Os comprimentos 

de onda na faixa do vermelho visível e do infravermelho (660-808nm) são os mais 

adotados na Odontologia, em função das suas propriedades de absorção, 

espalhamento e penetração nos tecidos irradiados (Almeida-Lopes, 2003; Cavalcanti 

et al., 2011). 

A fotobiomodulação (FBM) é caracterizada pela capacidade de induzir 

processos fotobiológicos nas células, nos quais há absorção da luz por fotorreceptores 

(cromóforos) presentes, principalmente, nas mitocôndrias. Tal absorção resulta em 

efeitos clínicos de analgesia, reparação tecidual e modulação da inflamação (de 

Freitas; Hamblin, 2016; Mussttaf et al., 2019).  

A FBM altera as propriedades redox das células irradiadas. Tais alterações 

são decorrentes do metabolismo mitocondrial e da ativação da cadeia respiratória, 

levando a um aumento na produção de espécies reativas de oxigênio (EROs). As 

EROs podem atuar como um sinal redox importante, afetando a atividade de 

diferentes funções celulares nas mitocôndrias, no citosol e até no núcleo (Hamblin, 

2017). A produção exacerbada ou prolongada das EROs pode levar a uma situação 

conhecida como estresse oxidativo, além de ativar a produção de enzimas 

antioxidantes que atuam para controlar os danos intracelulares causados pelas EROs 

(Halliwell; Whiteman, 2004; Barbosa et al., 2010). O efeito da FBM diretamente nas 

EROs ainda é bastante desconhecido. A conclusão sobre os efeitos benéficos ou 

maléficos da produção de EROs durante a FBM está relacionada com a ativação do 

sistema antioxidante (Tafur; Mills, 2008; de Freitas; Hamblin, 2016). Há uma certa 

tendência de avaliar o papel da FBM no estresse oxidativo em células ou tecidos 
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injuriados, porém esses estudos são mais voltados às células musculares (Silveira et 

al., 2011). No entanto, frente a irradiação consecutiva e simultânea, não encontramos 

nenhum estudo associando o efeito da FBM no estresse oxidativo em células da 

mucosa oral. 

O efeito da luz em 660nm parece ser diferente daquele provocado pelo 

808nm. Por exemplo, a emissão de luz no espectro de 660nm tende a ter uma menor 

penetração nos tecidos biológicos, ao passo que a de 808nm penetra em maior 

profundidade nos tecidos. Atualmente, está disponível no mercado equipamento laser 

com emissão simultânea de luz nos comprimentos de onda de 660nm e 808nm. Não 

se conhece, contudo, o efeito que a dupla irradiação simultânea acarreta as células, 

em especial em fibroblastos gengivais. Além disso, a emissão consecutiva dos dois 

comprimentos de onda também é pouco estudada. Assim, este estudo visa avaliar o 

estresse oxidativo de fibroblastos gengivais expostos a FBM com emissão 

consecutiva e simultânea de luz nos espectros vermelho e infravermelho.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 Laser de baixa intensidade e os efeitos biológicos dos espectros de luz 

vermelho e infravermelho 

A radiação laser é uma luz com características especificas, caracterizada por 

ser um fluxo luminoso altamente colimado e altamente concentrada, além de ser 

refletida, absorvida, espalhada e transmitida. A radiação laser difere da luz comum 

por ter monocromaticidade, coerência e colimação (Almeida-Lopes, 2003; Coluzzi, 

2004; Cavalcanti et al., 2011). Monocromaticidade refere-se ao fato de que os fótons 

de uma mesma fonte serão emitidos sempre no mesmo comprimento de onda. Em 

relação à coerência, os fótons que compõem o feixe de luz estão na mesma amplitude, 

comprimento e fase. Além disso, a radiação laser é colimada, tornando os fótons 

menos divergentes, sendo praticamente paralelos entre si. Essas características 

tornam a radiação laser capaz de propagar-se em grandes distâncias sem perder sua 

potência (Almeida-Lopes, 2003, Coluzzi, 2004). 

Os lasers de baixa intensidade mais utilizados na área da saúde são os de 

diodo, que possuem como meio ativo o composto de arseneto de gálio-alúminio 

(GaAIAs). São empregados comprimentos de onda que variam entre 630nm e 840nm, 

sendo o 808nm o mais utilizado na Odontologia. Outro meio ativo muito utilizado na 

Odontologia é o composto de alumínio-gálio-índio-fósforo (InGaAIP), que produz luz 

nos comprimentos de onda entre 635 e 690 nm; o 660nm é o mais utilizado, localizado 

na região do vermelho visível (Almeida-Lopes, 2003). 

A eficácia da fotobiomodulação (FBM) tem sido amplamente estudada por 

diferentes autores, principalmente em função da dosimetria. Sabe-se que a ação dos 

diferentes comprimentos é variável nos tecidos biológicos, principalmente porque a 

penetração em profundidade varia em função do espectro de luz, assim como a 

absorção e o espalhamento dos fótons (Almeida-Lopes, 2003; Coluzzi, 2004; Hamblin, 

2017). Diferentes comprimentos de onda apresentam coeficientes de absorção 

distintos para o mesmo tecido; há uma janela óptica considerada ideal para os tecidos 

biológicos (de 650 a 1200nm), na qual a penetração da luz é mais acentuada. Em 

função disso, as aplicações na área de saúde do laser de baixa intensidade envolve 
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quase que exclusivamente a faixa de 600 a 950 nm (Hamblin; Demidova, 2006; de 

Freitas; Hamblin, 2016). Por conta da baixa potência, os equipamentos usados para 

fotobiomodulação (FBM) não provocam aumento de temperatura no tecido alvo (de 

Freitas; Hamblin, 2016; Mussttaf et al., 2019). 

Além do comprimento de onda, sabe-se que os parâmetros de irradiação, tais 

como exposição radiante (J/cm2), irradiância (mW/cm2), potência (W), assim como o 

número total e a frequência da aplicação, são extremamente importantes para a 

eficácia clínica (Coluzzi, 2004; de Freitas; Hamblin, 2016). Acredita-se que, se a luz 

entregue não tiver uma irradiância e tempo de exposição suficientes, provavelmente 

não haverá resposta, ou seja, modificações visíveis clinicamente. É provável que 

exista algum ponto intermediário em que a combinação ideal de irradiância e tempo 

de exposição gere o efeito desejado. Essa dose-resposta frequentemente é 

comparada à “Lei de Arndt-Schulz”, pela qual se admite que a FBM pode apresentar 

um padrão bifásico de resposta, envolvendo estimulação ou inibição, dependendo da 

exposição radiante: exposições radiantes menores entregues em um tempo maior 

gerariam efeitos estimulatórios e exposições radiantes maiores entregues 

abruptamente, efeitos inibitórios (Huang et al., 2011; Chung et al., 2012). 

Figura 2.1 - Representação gráfica da lei de Arndt-Schulz aplicada à fotobiomodulação (adaptado de 
Huang et al., 2011, Chung et al., 2012) 

Fonte: Adaptado de Huang et al., 2011, Chung et al., 2012 

A ação do laser ocorre pela absorção da luz por biomoléculas conhecidas como 

cromóforos ou fotorreceptores. Em seguida, ocorrem reações secundárias que 

resultam na modulação das funções celulares (Hamblin, 2017; Mussttaf et al., 2019). 
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Esse mecanismo de interação molecular foi descrito primeiramente por Tina Karu em 

1989. A autora demonstrou que possíveis elementos da cadeia respiratória 

mitocondrial funcionavam como fotorreceptores primários. Ao realizarem absorção, a 

energia dos fótons seria transformada em energia bioquímica. A autora ainda postulou 

que o principal fotorreceptor da luz vermelha seria uma enzima terminal da cadeia 

respiratória mitocondrial, a citocromo c oxidase (CCO), ocorrendo então uma reação 

fotoquímica (Karu, 1989). Por outro lado, a luz infravemelha possuiria uma resposta 

primária distinta, sendo ela de natureza fotofísica, atuando através de mudanças 

vibracionais e rotacionais nos elétrons dos átomos que constituem as moléculas da 

membrana celular; ao vibrarem as membranas, as mitocôndrias seriam rapidamente 

ativadas pela luz infravermelha, em função da necessidade de aporte energético 

(Calderhead; Tanaka, 2017). Com o passar dos anos, estudos têm evidenciado que 

há diferenças nos mecanismos primários provocados pelos espectros vermelho e 

infravermelho, principalmente considerando-se a cadeia respiratória mitocondrial 

(Hamblin; Demidova, 2006; Mustaff et al., 2019). 

As mitocôndrias desempenham um papel importante na geração de energia e 

no metabolismo celular, estando envolvidas em diferentes pesquisas sobre os efeitos 

biológicos do laser de baixa intensidade. A CCO atua como o principal fotorreceptor 

nas regiões do vermelho e infravermelho do espectro da luz e é a molécula mais 

importante nas células e nos tecidos que absorvem a luz entre 630 e 900nm. A CCO 

é um dos quatro complexos proteicos (complexo IV) que compõem a cadeia 

respiratória mitocondrial, sendo responsável pelo transporte de elétrons na membrana 

mitocondrial interna, gerando um gradiente de prótons que leva à síntese de 

adenosina trifosfato (ATP). A FBM aumenta a atividade da CCO, facilitando o 

transporte de elétrons e, com isso, aumentando a produção de ATP (Huang et al., 

2011; de Freitas; Hamblin, 2016; Hamblin, 2017). 

A CCO apresenta dois centros de cobre, CuA e CuB, e dois centros heme com 

um átomo de ferro, hemeA e hemeB (também conhecidos como citocromo A e A3). 

Cada um desses centros metálicos pode estar em diferentes estados redox, os quais 

constituiriam fotorreceptores distintos. Por exemplo, o fotorreceptor do espectro do 

820nm seria a forma oxidada do cromóforo CuA da CCO, e o do 680nm, a CuB 

oxidada (Chen et al., 2009; Hamblin; Demidova, 2006; Huang et al., 2011). 

A absorção dos fótons na mitocôndria induz excitação na CCO e, 

consequentemente, leva a uma aceleração das reações de transferência de elétrons, 
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a uma redução do oxigênio no centro catalítico mitocondrial e a um aumento no 

potencial de membrana mitocondrial (ΔΨm). Com isso, quanto mais rápido for o 

transporte de elétrons, mais rápida é a produção de ATP. O aumento de ATP induzido 

pela luz leva a um aumento do ΔΨm, ocasionando mudanças nas concentrações de 

espécies reativas de oxigênio (EROs) e do íon de cálcio (Ca2+), além de aumentar a 

atividade, por exemplo, da bomba sódio potássio (Na+/K+ ATPase) (Karu, 2008; 

Hamblin, 2017; Tsai et., al 2017). 

O ATP, em ação com a enzima adenilato ciclase (ligada a membrana), controla 

o nível de monofosfato cíclico de adenosina (AMPc). O Ca2+ junto com o AMPc são

considerados mensageiros importantes. O Ca2+ está presente na regulação de quase 

todos os processos biológicos como contração muscular e do citoesqueleto, 

coagulação sanguínea e expressão gênica; já o AMPc está ligado à diferenciação e 

crescimento celular (Hamblin; Demidova, 2006; Musttaf et al., 2019). Assim, um efeito 

clínico importante da FBM é a indução de proliferação e diferenciação celular, pelo 

aumento do aporte energético. 

As alterações decorrentes do metabolismo mitocondrial e da ativação da cadeia 

respiratória pela CCO levam a um aumento na produção de EROs, especialmente do 

radical superóxido (O2
•–) e do oxigênio singleto (1O2). Essa indução de estresse 

oxidativo depende principalmente do estado metabólico mitocondrial, do estado 

fisiológico do hospedeiro e dos parâmetros da irradiação (Hamblin; Demidova, 2006; 

Schroeder et al., 2007; Tsai et., al 2017). Além disso, certas moléculas possuem uma 

maior absorção no comprimento de onda vermelho, como porfirinas e algumas 

flavoproteínas. Essas moléculas podem sofrer alteração no seu estado fundamental 

após a absorção do fóton, levando à produção de EROs, no caso de 1O2. (Karu, 1989; 

Hamblin; Demidova, 2006; de Freitas; Hamblin, 2016). 

Várias vias de regulação são mediadas pelo estado redox da célula, muitas 

delas relacionadas à síntese de ácidos nucleicos e de proteínas, ativação enzimática 

e regulação do ciclo celular. Nessas vias, há maior expressão de genes relacionados 

a sobrevivência, proliferação e migração celular (de Freitas; Hamblin 2016; Hamblin, 

2017; Musttaf et al., 2019). Acredita-se que a FBM altera o potencial redox celular na 

direção de uma maior oxidação. Células distintas em condições variadas de 

crescimento têm apresentado diferentes estados redox; com isso, os efeitos da FBM 

podem variar. As células que estão frente a um estado reduzido, por exemplo, e com 

baixo pH intracelular, podem ter altos índices de resposta frente a FBM, enquanto as 
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células no seu estado redox ideal podem apresentar baixos índices de resposta ou 

não responderem ao tratamento com a radiação laser (Hamblin; Demidova, 2006; de 

Freitas; Hamblin, 2016; Hamblin, 2017).  

Figura 2.2 – Esquema ilustrativo dos mecanismos de ação da fotobiomodulação nos espectros 
vermelho e infravermelho 

Fonte: A autora (criado com BioRender.com) 

2.2 Fotobiomodulação e estresse oxidativo 

O estresse oxidativo é definido como um desequilíbrio entre a produção de 

EROs e a defesa antioxidante. Esse estresse oxidativo pode ser resultado da redução 

dos níveis do sistema antioxidante ou pode estar ligado à maior produção das EROs 

pela exposição das células a níveis elevados de radicais livres (Halliwell; Whiteman, 

2004; Barreiros et al., 2006; Barbosa et al., 2010). 
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As EROs são radicais livres derivados do oxigênio, normalmente produzidas 

durante a geração de energia e degradadas rapidamente pelo sistema antioxidante. 

O oxigênio metabolizado na mitocôndria é reduzido à forma univalente, dando origem 

aos radicais livres que incluem os radicais superóxidos (O2
•–), o peróxido de hidrogênio 

(H2O2) e o radical hidroxila (HO•), tendo a participação de íons ferro e cobre em sua 

geração. Apesar do H2O2 não ser considerado um radical livre, por não possuir um 

elétron desemparelhado na sua última camada, é considerado de alto potencial reativo 

porque tem ação direta na geração do radical hidroxila. As EROs são capazes de 

causar fragmentação de proteínas e danos ou fragmentação do ácido 

desoxirribonucleico (DNA); por outro lado, quando produzidas em menores 

quantidades, exercem funções fisiológicas essenciais no processo de reparo e na 

síntese proteica (Halliwell; Whiteman, 2004; Barreiros et al., 2006; Barbosa et al., 

2010). 

Doses elevadas de EROs podem ser geradas durante o processo inflamatório 

crônico e agudo, bem como durante a exposição de produtos químicos tóxicos, 

radiação e outros fatores ambientais citotóxicos. Consequentemente, essa produção 

excessiva de EROs leva a ativação do sistema antioxidante enzimático e não-

enzimático. O sistema antioxidante tem a função de inibir ou reduzir os danos 

causados pela ação das EROs, inibindo a ação ou formação destas, e inclui, dentre 

outras enzimas, a superóxido dismutase (SOD), catalase (CAT) e glutationa 

peroxidase (GPx). O sistema antioxidante não enzimático inclui os compostos 

antioxidantes dietéticos, entre os quais destacam-se as vitaminas (A, C e E), os 

minerais e os compostos fenólicos (Halliwell; Whiteman, 2004; Barreiros et al., 2006; 

Barbosa et al., 2010). 

Existem duas formas de SOD presentes no organismo. A primeira é a SOD 

dependente de cobre e zinco (CuZnSOD), que contém cobre e zinco na mesma 

molécula como centros redox; sua ação ocorre no citosol e sua atividade não é afetada 

pelo estresse oxidativo. A segunda forma é a SOD dependente do manganês 

(MnSOD), que contém manganês como centro redox, tendo sua atividade na 

mitocôndria e sua função aumentada pelo estresse oxidativo. Por meio da reação de 

dismutação, a MnSOD catalisa a geração de H2O2, a partir do O2
•– (Halliwell; 

Whiteman, 2004; Barbosa et al., 2010). 

A CAT se concentra principalmente nos peroxissomos e age com o mesmo 

propósito da GPx, atuando na dismutação do H2O2 em água e oxigênio molecular. Tal 
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ação integrada da CAT e da GPx é de grande importância, uma vez que o acúmulo 

de H2O2, por meio das reações conhecidas como Fenton e Haber-Weiss, mediante a 

participação do ferro e do cobre, leva a um aumento na produção do radical hidroxila, 

contra o qual não existe um sistema antioxidante especializado. O HO• apresenta uma 

meia vida curta (10-9 segundos) dado a sua alta instabilidade e reatividade. Essas 

características favorecem a produção de danos oxidativos. É também o radical livre 

mais propício a iniciar o processo de peroxidação lipídica, levando, 

consequentemente, à alteração na membrana celular (Halliwell; Whiteman, 2004; 

Barreiros et al., 2006; Barbosa et al., 2010). 

Os danos oxidativos podem ser causados pelos ataques direto das EROs 

durante o processo de estresse oxidativo, causando alterações não compatíveis com 

a homeostase. As principais estruturas alvo dos radicais livres são lipídios, DNA, 

proteínas e carboidratos. A célula pode se recuperar após o dano oxidativo, processo 

no qual ocorrerá a substituição das moléculas danificadas, mantendo a viabilidade 

celular. Entretanto, o dano oxidativo, especialmente ao DNA, pode induzir a morte 

celular por necrose ou apoptose, derivadas de intensa peroxidação lipídica (Barbasa 

et al., 2010; Ayala et al., 2014).  

As EROs são produzidas em uma menor quantidade quando o metabolismo 

mitocondrial está normalizado e estão envolvidas nas vias de sinalização das 

mitocôndrias para o núcleo. Porém, quando o potencial de membrana mitocondrial é 

alterado para mais ou menos, a quantidade de EROs é aumentada. Em células 

normais, é comum ocorrer um aumento do potencial de membrana mitocondrial e uma 

rápida liberação de EROs após a irradiação. No entanto, quando o potencial de 

membrana mitocondrial está baixo devido alguma alteração molecular, a absorção da 

luz leva um aumento do potencial de membrana mitocondrial aos níveis normais e 

com isso reduz a produção de EROs. Acredita-se que as mitocôndrias disfuncionais 

podem produzir EROs; esse processo pode ser chamado de “ROS induced ROS 

release” (RIRR). Em condições de estresse oxidativo prolongado, o aumento das 

EROs atinge um nível que desencadeia a abertura de um poro proteico não seletivo 

na membrana mitocondrial interna, conhecido como transição de permeabilidade 

mitocondrial. A ativação desse canal leva um colapso simultâneo no potencial de 

membrana mitocondrial. Essa explosão das EROs poderia funcionar como um 

mensageiro de ativação do RIRR nas mitocôndrias vizinhas, o que poderia agir de 

forma prejudicial e aumentar o dano celular (Zorov et al., 2014; Hamblin, 2017). 
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Figura 2.3 – Esquema ilustrativo do efeito da fotobiomodulação na produção das EROs (adaptado de 
Zorov et al., 2014; Hamblin, 2017). 

Fonte: A autora (adaptado de Zorov et al., 2014; Hamblin, 2017) 

A produção da EROs pela FBM ainda não está muito clara. Estudos apontam 

que baixas exposições radiantes (em torno de 3J/cm2) levam a um efeito no potencial 

de membrana mitocondrial, no cálcio intracelular e no aumento da produção dessas 

espécies reativas; já as altas exposições radiantes (em torno de 30J/cm2) limitam o 

potencial de membrana, mas ainda continuam tendo uma maior produção das EROs. 

Entretanto, exposições radiantes intermediárias (em torno de 10J/cm2) não induzem 

muita produção de EROs quando o potencial de membrana mitocondrial está igual ao 

basal. Tais observações ocorrem de maneira distinta quando baixas exposições 

radiantes são entregues as células com altos níveis de EROs. Neste caso, a FBM leva 

a um aumento no potencial de membrana mitocondrial e uma diminuição das EROs. 

Aparentemente, a conclusão sobre o benefício ou malefício da produção das EROs 

depende da ativação do sistema antioxidante e do estado redox celular. Se as enzimas 

antioxidantes estão em funcionamento normal, vias de sinalização podem ser 

acionadas, sendo todo esse mecanismo benéfico para as células e os tecidos; por 

isso, é de extrema importância a manutenção do equilíbrio (Huang et al., 2011; de 

Freitas; Hamblin, 2016).  
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Figura 2.4 – Esquema ilustrativo da produção das EROS frente a diferentes exposições radiantes em 
células com estados redox distintos (adaptado de Huang et al., 2011; de Freitas; Hamblin, 
2016) 

Fonte: A autora (adaptado de Huang et al., 2011; de Freitas; Hamblin, 2016) 

Essa sinalização de EROs pode atuar para a alterar a expressão gênica, 

influenciando fatores de transcrição sensíveis ao processo redox. Foi demonstrado 

que a FBM modula uma variedade de genes diretamente ligados à ativação do sistema 

antioxidante, à proliferação celular, à inibição de apoptose e ao reparo de DNA. Um 

estudo demonstrou que o laser no comprimento de onda do 628nm, com uma potência 

de 15 mW e exposições radiantes variando entre 0,44 a 8,6J/cm2, foi capaz de 

modular 111 genes em cultivo celular de fibroblastos cutâneos (linhagem HS27). 

Dentre esses genes, dois eram ligados ao sistema antioxidante e estavam 

superexpressos. O primeiro deles era a selenoproteína W, um antioxidante 

dependente da glutationa, cuja expressão reduz acentuadamente a sensibilidade das 

células à citotoxicidade do H2O2. O outro está relacionado a proteína ATX1. Quando 

superexpressa, a ATX1 substitui a CuZnSOD na prevenção de danos oxidativos, 

ativando vias das metalochaperonas ou consumindo diretamente os radicais 

superóxidos. Os autores concluíram que a expressão dos 111 genes condiz com 

efeitos estimulatórios sobre os fibroblastos, principalmente na questão da proliferação 

celular (Zhang et al., 2003). 

Em experimentos envolvendo cultura primária de fibroblastos de pele, a FBM 

promoveu um aumento na geração das EROs quando utilizado no infravermelho. Ao 

comparar os comprimentos de onda 636nm e 825nm, com uma exposição radiante 

variando entre 5 e 25J/cm2, os autores verificaram que, ao utilizar o 636nm, a 

quantidade de EROs foi menor quando comparado com as células que não receberam 
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nenhuma irradiação. No entanto, com 825nm, houve um aumento significativo na 

produção das EROs relativamente ao 636nm e ao controle. As EROs foram geradas 

em maior quantidade com a exposição radiante de 5J/cm2 e com exposições radiantes 

mais altas variando de 15 a 25J/cm2. Portanto, sugere-se que o estado redox celular 

tem um padrão diferente no espectro vermelho e infravermelho (George et al., 2018). 

Em outro estudo envolvendo a produção de EROs e dano ao DNA em células 

epiteliais orais (linhagem NOKSI), foi utilizado o laser com 660nm, exposição radiante 

de 4J/cm² e 20J/cm² e potência fixa em 40 mW. Foi demonstrado que a menor 

exposição radiante utilizada (4J/cm2) gerou níveis altos de EROs em comparação com 

as células que receberam uma exposição radiante mais alta (20J/cm2). Como o 

acúmulo das EROs está ligada ao aumento da instabilidade genômica, causando 

rearranjos cromossômicos, e ao dano ao DNA, os autores testaram a exposição 

radiante de 4J/cm2 e observaram que essa produção excessiva das EROs não induziu 

a fragmentação do DNA, sugerindo que o laser ativou os níveis fisiológicos de EROs 

nas células epiteliais sem interferir na estabilidade genômica (Dillenburg et al., 2014). 

A grande maioria dos trabalhos avalia diretamente nas células e nos tecidos 

injuriados o papel da FBM no estresse oxidativo. Um estudo verificou o papel da FBM 

em situações de inflamação causadas por lesões cutâneas. Para isso, os autores 

utilizaram dois equipamentos distintos: um deles foi o laser no modo pulsado com 

940nm e 70W, e o outro foi o laser no modo continuo com 660nm e 30mW. Para os 

dois equipamentos foram adotadas exposições radiantes de 1 e 3J/cm2. A partir da 

técnica TBARS (TBARS do inglês thiobarbituric acid reactive substances), os autores 

observaram uma redução significativa de malonaldeído (MDA) nos dois grupos com 

3J/cm2. As enzimas antioxidantes SOD e CAT também foram analisadas; foi 

observada redução da atividade dessas enzimas no grupo continuo com a exposição 

radiante de 1 e 3J/cm2 e no grupo pulsado somente com 3J/cm2. Os autores 

interpretaram que a redução das enzimas antioxidantes pode ser dada pela baixa 

exposição às EROs (Silveira et al., 2011). 

Os trabalhos citados acima envolvem os temas FBM e estresse oxidativo, bem 

como os comprimentos de onda no espectro vermelho e infravermelho. Contudo, em 

nenhum deles foi analisado estresse oxidativo na irradiação consecutiva e simultânea 

dos dois comprimentos de onda, fato que constitui a proposta do presente trabalho. 
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2.3  Irradiação consecutiva e simultânea com dois comprimentos de onda 

Quando falamos sobre irradiação consecutiva e simultânea, encontramos 

pouco embasamento científico, mas há uma certa tendência a se observar o efeito da 

combinação dos comprimentos de onda vermelhos e infravermelhos utilizando lasers 

e LEDs (LEDs do inglês light-emitting diode). No entanto, existem poucos trabalhos in 

vitro que utilizaram a irradiação simultânea apenas com laser (Lima et al., 2020). 

Contudo, a irradiação simultânea mostrou-se benéfica quando utilizada em 

feridas infectadas em ratos Wistar. A combinação do laser no comprimento de onda 

660nm (30mW, 424 mW/cm2) e 790nm (40mW, 566 mW/cm2) mostrou um efeito 

estimulatório quando a exposição radiante de 20J/cm2 foi utilizada. Os autores 

notaram que as fibras de colágeno estavam maduras e bem organizadas, 

especialmente quando ambos os comprimentos de onda foram utilizados. 

Alguns estudos analisaram a combinação do comprimento de onda vermelho e 

infravermelho com lasers em modelos experimentais de ferida cutâneas em ratos 

Wistar. Os autores verificaram que a combinação da irradiação com o comprimento 

de onda vermelho (635nm) e infravermelho (830nm) estimulou positivamente o reparo 

tecidual em níveis superficiais e profundos, bem como aumentou a produção e 

melhorou a organização de colágeno quando utilizada a exposição radiante de 

20J/cm2. Exposições radiantes mais altas, em torno de 50 J/cm2, também resultaram 

em resultados benéficos. Isso pode ser consequência da atenuação da luz durante a 

penetração nos tecidos, ou seja, quando utilizamos uma maior quantidade de energia, 

ainda após a atenuação, restará uma quantidade significante de energia que irá ser 

absorvida pelos fotorreceptores (Mendez et al., 2004).  

Em outro estudo utilizando o mesmo modelo experimental com ratos Wistar 

exibindo quadro de diabetes, os autores notaram que, quando utilizada a combinação 

do comprimento de onda 670nm (500 mW, 10J/cm2) e 810nm (250mW, 1,33 J/cm2), 

não foi observado melhora no processo de reparo quando comparado ao grupo 

controle (Jahangiri Noudeh et al., 2010). Esse fato que pode ter sido causado pela alta 

potência, levando a uma exposição radiante mais alta.  

A grande maioria dos trabalhos são pesquisas clínicas e estão restritos a área 

médica e fisioterapêutica (Lima e tal., 2020). No entanto, a falta de clareza quanto as 

irradiações dificultam o real entendimento sobre o benefício ou maleficio da irradiação 
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consecutiva ou simultânea. Não encontramos nenhum trabalho, dentro da 

Odontologia, que avalie a irradiação simultânea dos comprimentos de onda vermelho 

e infravermelho, especialmente em células da mucosa oral. 

2.4 Estudos in vitro com fibroblastos que utilizaram os espectros vermelho e 

infravermelho 

Há décadas que estudos laboratoriais estão sendo desenvolvidos para 

aprimorar a ação da FBM em nível celular. Para isso, o cultivo celular tem sido a 

metodologia mais utilizada. Para entender principalmente a dosimetria adotada 

nesses trabalhos, realizamos uma busca no PubMed com as palavras chaves “cell 

culture low level laser therapy”, pela qual foram listados 164 artigos. Desses artigos, 

selecionamos 30 que utilizaram a FBM em cultura celular de fibroblastos. Excluímos 

15 artigos pois utilizavam células provenientes de animais diabéticos ou células 

tratadas com produtos bacterianos ou medicações antirreabsortivas.  

O Quadro 2.1 mostra os 15 estudos com a FBM e seu efeito sobre os 

fibroblastos gengivais. A literatura contém uma ampla gama de estudos com 

resultados diversos, mas, de uma forma geral, demonstram certa tendência sobre o 

aumento da proliferação e migração celular em fibroblastos provenientes de linhagem 

celular ou cultura primária. Outro achado importante foi o fato de que potências e 

exposições radiantes mais baixas apresentarem um melhor resultado na proliferação 

e viabilidade celular, bem como na produção de fatores de crescimentos e colágeno 

tipo I. 

Estudos envolvendo cultivo celular mostram que, de uma maneira geral, o 

comprimento de onda vermelho e infravermelho é capaz de influenciar a proliferação 

de fibroblastos, melhorando também a migração, proliferação e transcrição d genes 

envolvidos na reparação de feridas (Damante et al., 2009; Hakki; Bozkurt, 2012; 

Pellicioli et al., 2014). Além dessas alterações, observa-se que tanto o laser vermelho 

quanto o infravermelho demonstram efeitos estimulatórios em relação a síntese de 

colágeno tipo I, síntese proteica, síntese de DNA e RNA, bem como aumento na 

expressão de fatores de crescimentos e citocinas pró-inflamatórias, como por 

exemplo, a interleucina 6 (IL-6) (Saygun et al., 2008; Damante et al., 2009; Hakki; 
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Bozkurt, 2012). No entanto os efeitos da FBM foram determinados a partir dos 

parâmetros de irradiação, como exposição radiante, potência e irradiância.  

Marques et al., 2014, notou que quando a FBM foi utilizada com uma exposição 

radiante variando de 5 - 30J/cm2, as células apresentaram uma resposta estimulatória, 

diferente das exposições radiantes variando de 0.1 – 3J/cm2 que se mostraram 

inibitórias.  Tal achado pode ser explicado pela dose bifásica que a FBM apresenta, 

frente a baixas exposições radiantes, o efeito poderá ter sido nulo ou inibitório, 

podendo ter sofrido influência da condição de cultivo celular, bem como da dosimetria 

aplicada. 

A maioria dos trabalhos notaram que a FBM, independentemente da dosimetria 

aplicada, apresentou um efeito estimulatório no cultivo celular de fibroblastos. No 

entanto, não há como notar uma tendência entre os resultados, visto que houve uma 

grande variação de potência e comprimento de onda entre todos os estudos, bem 

como a utilização de equipamentos distintos que apresentaram uma variação na 

irradiância.  

Acredita-se que os resultados obtidos em estudos in vitro dependem do estado 

fisiológico em que as células se encontram no momento da irradiação, bem como dos 

parâmetros de irradiação (exposição radiante, irradiância e comprimento de onda), 

além do número de frequência de irradiação, já que parâmetros semelhantes podem 

ter diferentes efeitos nas células cultivadas (Azevedo et al., 2006; Pogrel et al., 1997). 

Embora os trabalhos in vitro envolvam a fotobiomodulação em células 

provenientes da mucosa oral, nenhum dos trabalhos avaliou a irradiação consecutiva 

e simultânea dos comprimentos de onda 660 e 808nm em fibroblastos gengivais.  

Além disso, não encontramos nenhum trabalho in vitro com fibroblastos 

gengivais frente a irradiação consecutiva e simultânea que avaliasse o estresse 

oxidativo, bem como as enzimas antioxidantes. 
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Quadro 2.1 - Exemplos de estudos in vitro com fibroblastos que utilizaram os espectros vermelho e infravermelho 

Tipo de célula 
utilizada 

Dosimetria Objetivo Conclusão Ref. 

Cultura primária 
de fibroblastos 
gengivais (FG) 

Laser diodo (670 nm com 10 mW, 780 nm com 50 
mW, 692 e 786 nm com 30 mW, 0,01 cm², 2 
J/cm²). Quatro sessões com 12 horas de intervalo. 

Efeito da fotobiomodulação no espectro 
visível e infravermelho na proliferação de 
fibroblastos gengivais. 

• Maior proliferação dos fibroblastos
gengivais com irradiação infravermelha.

• Efeito similares com a potência mantida
em ambos os comprimentos de onda.

Almeida-
Lopes et al 

(2001) 

Cultura primária 
de fibroblastos 
gengivais (FG) 

Laser diodo (809 nm, 600 um, 10 mW, 1.96 J/cm² 
e 75 s, 3.92 J/cm² 150 s, 7.84 J/cm² e 300 s). Três 
irradiações com intervalo de 24 horas cada. 

Efeito da irradiação no espectro 
infravermelho sobre a proliferação de 
fibroblastos gengivais. 

• Efeito de estimulação da luz é limitado
ao tempo de irradiação.

• Efeito proliferativo duradouro de acordo
com os ciclos de irradiação.

Kreisler et al 
(2002) 

Linhagem NIH-
3T3 (fibroblastos) 

Laser diodo (904 nm, 120 mW, 0,07 cm², 1 J/cm² 
e 8 s, 3 J/cm² e 24 s). Duas aplicações com 
intervalo de 6 horas. 

Efeito da fotobiomodulação na proliferação 
e síntese de pro-colágeno e fibroblastos. 

• Aumento no número de células com 3 e
4 J/cm² em comparação com o controle.

• Não foi observada diferença na
quantidade de pro-colágeno entre os
grupos.

Pereira et al 
(2002) 

Cultura primária 
de fibroblastos 
gengivais (FG) 

Laser diodo (904 nm, 120 mW, 0,07 cm², 3 J/cm² 
e 24 s). 

Síntese proteica e morfologia de fibroblastos 
gengivais submetidos a fotobiomodulação. 

• Não foi observada diferença na
quantidade de pró-colágeno.

• A quantidade de colágeno tipo I foi
menor do que o controle.

• Importantes alterações morfológicas
(principalmente mitocôndrias e reticulo 
endoplasmático rugoso).

Marques et 
al (2004) 

Cultura primária 
de fibroblastos 
gengivais 

Laser diodo (660 nm, 0,07 cm², 10mW e 29mW, 2 
J/cm², 14 s (2 J/cm²), ≅ 4.8s). Duas sessões com 
intervalo de 12 horas. 

Avaliação de diferentes exposições 
radiantes na bioestimulação de fibroblastos 
gengivais 

• Maior taxa de crescimento nas células
irradiadas.

• Relação inversa entre a irradiância e o
crescimento celular

Azevedo et 
al (2006) 
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Tipo de célula 
utilizada 

Dosimetria Objetivo Conclusão Ref. 

Cultura primária de 
fibroblastos 
gengivais 

 
Laser Diodo (685 nm, 25 mW, 1 cm², 2 J/cm² e 140 
s) 

Efeitos da irradiação na secreção de fatores 
de crescimento (IGF-1 e bFGF) em 
fibroblastos gengivais. 

• Maior produção de fatores de 
crescimento (IGF-1, bFGF e IGFBP3). 

Saygun et al 
(2007) 

Cultura primária de 
fibroblastos 
gengivais 

Laser Diodo (660nm e 780nm de 40 mW, 0.042 
cm², 3 J/cm² e 3 s, 5 J/cm² e 5 s, 1 W/cm²). Duas 
sessões de irradiação com 6 horas de intervalo. 

Efeitos da fotobiomodulação, utilizando 
lasers vermelhos e infravermelhos, na 
liberação de bFGF e KGF por fibroblastos 
gengivais humanos. 
 

• Efeito positivo na produção de bFGF. 

• Não houve alteração na liberação de 
KGF. 

 

Damante et 
al (2008) 

Linhagem NIH-
3T3 (fibroblastos) 
e cultura primária 
de fibroblasto 

Laser Diodo (660 nm, 50 mW, 3 J e 60 s, 21 J e 420 
s). Três irradiações, sendo cada sessão 24h, 48h e 
72h. 

Efeito da fotobiomodulação em células com 
diferentes metabolismos usando os mesmos 
parâmetros de irradiação. 

• As células NIH-3T3 foram menos 
responsivas a fotobiomodulação 
comparada à cultura primária. 

• Os efeitos foram dependentes da 
exposição radiante utilizada; 3 J/cm² 
aumentou a proliferação celular e 
reduziu a apoptose 

Frigo et al 
(2010) 

Cultura primária de 
fibroblastos 
gengivais 

Laser Diodo (780 nm, 0,025 W, 0.5, 1.5, 3, 5 e 7 
J/cm², 40, 120, 240, 400 e 560 s). Três sessões 
com intervalo de 24 horas por 3 dias consecutivos. 

Determinação de exposições radiantes 
adequadas utilizando parâmetros específicos 
do laser de baixa intensidade em fibroblastos 
gengivais. 

• As exposições radiantes de 0,5J/cm2 e 
3J/cm2 promoveram aumento no 
proliferação e na migração celular. 
 

Basso et al 
(2012) 

Cultura primária de 
fibroblastos 
gengivais 

Laser Diodo (940 nm, 0,3 W, 6 J/cm² e 20 s). 

Efeito do laser de diodo (940 nm) sobre a 
proliferação celular, expressões de mRNA de 
colágeno tipo I e de fatores de crescimento, 
incluindo fator de crescimento (IGF-I, VEGF, 
TGF-β). 

• Aumento na expressão de mRNA de 
colágeno tipo I nas células irradiadas 

• Aumento na proliferação das células e na 
liberação de bFGF, IGF-1. 

Hakki;  
Bozkurt 
(2012) 

 

Linhagem L929 
(fibroblastos) 

Laser Diodo (685 nm e 830 nm, 30 mW, 0.5 cm², 
60 mW/cm², 0.1 – 30 J/cm², 2 – 501 s). 

Efeito da fotobiomodulação em fibroblastos 
cultivados com diferentes concentrações de 
soro fetal bovino. 

• O laser de baixa intensidade possui 
efeitos proliferativos (5 – 30 J/cm²) e 
inibitórios (0.1 – 3 J/cm²). 

• A condição metabólica das células 
determina a resposta após a irradiação. 

Marques et al 
(2014) 
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Quadro 2.1 - Exemplos de estudos in vitro com fibroblastos que utilizaram os espectros vermelho e infravermelho 

Tipo de célula 
utilizada 

Dosimetria Objetivo Conclusão Ref. 

Linhagem L929 
(fibroblastos) 

Laser Diodo (904 nm, 50 mW, 0.01 cm², 2 e 3 
J/cm²). Dois ciclos de irradiações com intervalo de 
24h. 

Expressão de colágeno tipo I e VEGF em 
células de fibroblastos de camundongos. 

• Aumento na expressão de colágeno tipo
I e VEGF nas células irradiadas com 2
J/cm²

• Aumento de VEGF nas células irradiadas
com 3J /cm².

• A exposição radiante de 2 J/cm² foi mais
eficaz do que de 3J/cm² na modulação
da expressão de colágeno tipo I e VEGF.

Martignago et 
al (2014) 

Cultura 3D 
(fibroblastos + 
matriz de 
colágeno) 

Laser Diodo (780 nm, 70 mW, 25 mW/cm², 2 cm², 
0.5, 1.5 e 3 J/cm², 40, 120, 240 s). Três ciclos com 
intervalo de 24 horas. 

Viabilidade de um modelo específico de 
cultura 3D em células da mucosa oral 
submetidas à fotobiomodulação. 

• O laser de baixa intensidade penetra na
matriz de colágeno e estimula os
fibroblastos gengivais semeados dentro
dela.

Basso et al 
(2016) 

Cultura primária de 
fibroblastos 
gengivais 

Laser Diodo (780 nm, 70 mW, 25 mW/cm², 2 cm², 
0.5, 1.5 e 3 J/cm2, 40, 120, 240 s). Três ciclos com 
intervalo de 24 horas. 

Efeito do laser de baixa intensidade em 
fibroblastos gengivais previamente expostos 
a citocinas inflamatórias (TNF-α, IL-1b, IL-6 e 
IL-8). Expressão de fatores de crescimento 
(VEGF, EGF e colágeno tipo I) e análise da 
proliferação (BrdU) e migração celular 
(ensaio de fechamento de feridas). 

• A presença de citocinas inflamatórias
diminuiu a atividade dos fibroblastos
gengivais (colágeno tipo I e VEGF) o que
resultou no retardo do fechamento da
ferida.

• O laser de baixa intensidade estimulou a
expressão de VEGF e EGF, bem como a
migração celular mesmo nas presença
das citocinas inflamatórias.

Basso et al 
(2016) 

Linhagem L929 
(fibroblastos) 

Laser Diodo (635 nm e 809 nm, 50 mW/cm², 2 cm², 
1 J/cm² e 3 J/cm²). 

Efeitos das irradiações com laser de 635 e 
809 nm na proliferação celular 24, 48 e 72 
horas após a irradiação (ensaio de MTT). 

• A irradiação com o laser de 635 nm
estimulou a viabilidade celular nas
primeiras 24 horas.

• O laser de 809 nm induziu a proliferação
celular somente após 72 horas.

Solmaz et al 
(2017) 

Linhagem L929 
(fibroblastos) 

Laser Diodo (660 nm, 25 mW, 0.035 cm², 0.01 cm², 
1 J/cm², 3.5 J/cm²). 

Efeito da fotobiomodulação na proliferação e 
expressão de genes envolvidos no processo 
de inflamação (VEGF e IL-6) 

• O laser de baixa intensidade com 5 J/cm²
induziu a proliferação celular somente
após 72h da irradiação.

• Esses parâmetros demonstraram maior
eficácia na expressão do VEGF e na
redução da IL-6.

Szezerbaty et 
al (2017) 
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2.5 Hipótese 

As exposições radiantes e as potências descritas na literatura (Quadro 2.1) são 

difíceis de serem reproduzidas pelos equipamentos ofertados atualmente no Brasil, 

pois estes possuem uma potência fixa de 100mW, o que dificulta a padronização de 

exposições radiantes mais baixas. Além disso, os recursos de customização do tempo 

de irradiação são limitados. Por outro lado, os equipamentos contêm os comprimentos 

de onda de 660nm e 808nm. Um equipamento recente, de marca nacional, permite a 

emissão simultânea dos dois comprimentos de onda. Com base nesses aspectos, 

resolvemos investigar os padrões de viabilidade celular e estresse oxidativo 

produzidos pelos parâmetros de entrega de energia dos equipamentos nacionais, 

combinando-se os dois comprimentos de onda. Como já comentado, não 

encontramos estudos in vitro que avaliassem o estresse oxidativo com a potência 

citada, nem tampouco com a irradiação tanto consecutiva quanto simultânea dos dois 

comprimentos de onda. Assim, as perguntas que norteiam o presente trabalho são: 

a) qual o padrão de viabilidade celular e de estresse oxidativo gerado pela

potência de 100mW, com os tempos determinados pelo fabricante, nos

comprimentos de onda de 660nm e 808nm, emitidos isoladamente?

b) Esse padrão se modifica quando a irradiação dos dois comprimentos de onda

for feita de forma consecutiva e simultânea, adotando-se os mesmos tempos

de irradiação da emissão isolada?

Nossa hipótese é de que, com base na lei de Arndt-Schulz, haverá inibição da

viabilidade celular nos maiores tempos de irradiação, bem como maior produção de 

EROs e de enzimas antioxidantes nos grupos em que houver dupla emissão, já que a 

potência e/ou a entrega de energia total serão aumentados nessa situação. 

Aventamos também a hipótese de que, uma vez que os efeitos primários são distintos 

entre os espectros vermelho e infravermelho, os padrões de viabilidade celular e de 

estresse oxidativo também serão diferentes entre esses dois comprimentos de onda. 
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3 PROPOSIÇÃO 

3.1 Geral 

Avaliar a viabilidade celular e o estresse oxidativo de fibroblastos gengivais 

expostos a dupla irradiação laser nos comprimentos de onda no vermelho e 

infravermelho, emitidos consecutiva ou simultaneamente. 

3.2 Específicas 

• Verificar se a irradiação única com 660nm ou 808nm acarreta padrões

diferentes de viabilidade celular e de expressão de EROs, SOD e CAT.

• Verificar se a irradiação com 660nm seguida de 808nm modifica os

padrões observados nas irradiações únicas em relação à viabilidade

celular e de expressão de EROs, SOD e CAT.

• Verificar se a irradiação com 660nm e 808nm simultaneamente modifica

os padrões observados nas irradiações únicas e consecutivas em

relação à viabilidade celular e de expressão de EROs, SOD e CAT.
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

A metodologia descrita a seguir foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo (Parecer n. 3.311.348) 

(Anexo A). 

4.1 Cultivo celular 

Todos os experimentos do presente trabalho foram realizados com o cultivo 

primário de fibroblastos gengivais. Para isso, foram obtidos fragmentos de gengiva 

saudável de 20 pacientes normorreativos, com idade entre 20 e 45 anos, sem estar 

sob medicações por tempo prolongado, e com indicação de exodontia de terceiros 

molares inclusos e semi-inclusos na qual houve necessidade de retalho gengival. Não 

foram elegíveis os pacientes que exibiram inflamação e infecção gengival vinculadas 

ao sítio de extração, bem como aqueles fora da faixa etária citada e portadores de 

doenças crônicas. A seleção dos pacientes e a coleta da gengiva foi feita na Clínica 

de Cirurgia Oral Menor da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo 

(FOUSP), com a contribuição da Profa. Dra. Maria Cristina Zindel Deboni. Os 

pacientes assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido previamente 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da FOUSP.  

Os fragmentos obtidos foram mantidos em meio Eagle modificado por Dulbeco 

(DMEM) (Sigma Chemical Co., St. Louis, MO, USA) em um tubo cônico de 50ml 

contendo 2% de antibiótico/antimicótico (Gibco – Invitrogen, Carlsbad, CA, USA). Em 

seguida, foram lavados com tampão de fosfato salino (PBS) (Gibco – Invitrogen, 

Carlsbad, CA, USA) estéril contendo 2% de antibiótico/antimicótico e transferidos 

para placas de 100mm contendo PBS com 2% de antibiótico/antimicótico. Em 

seguida, foram seccionados em fragmentos de aproximadamente 3x3mm. Os 

fragmentos foram então transferidos para uma placa de 60mm contendo solução de 

dispase II (Sigma Chemical Co., St. Louis, MO, USA) (4mg/ml) e incubados overnight 

a 4°C. Com a ajuda de uma pinça estéril e bisturi, e mantendo os fragmentos em PBS 

estéril, foi feita a separação do epitélio do tecido conjuntivo subjacente. Para 
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confecção da cultura primária de fibroblastos, o tecido conjuntivo separado do epitélio 

foi submetido a incubação por 4h a 37°C, com solução de colagenase (Gibco – 

Invitrogen, Carlsbad, CA, USA) (1 mg/ml), para separação dos fibroblastos. Em 

seguida, foi adicionado soro fetal bovino (Sigma Chemical Co., St. Louis, MO, USA) 

à suspensão celular, para inativação da colagenase, com posterior centrifugação a 

2000 RPM por 3 min. As células foram então inseridas em frascos de cultivo contendo 

meio DMEM (Sigma Chemical Co., St. Louis, MO, USA) suplementado com 10% de 

soro fetal bovino (SFB) e 2% de antibiótico/antimicótico e foram mantidas a 37ºC em 

atmosfera úmida contendo 5% de CO2. Preconizamos utilizar, em todos os 

experimentos, os fibroblastos na passagem 5. 

4.2 Grupos experimentais 

Foram estabelecidos os seguintes grupos experimentais: 

a) Grupo controle – fibroblastos gengivais sem nenhum tratamento;

b) Grupo 660nm – fibroblastos gengivais irradiados com 660nm;

c) Grupo 808nm – fibroblastos gengivais irradiados com 808nm;

d) Grupo Consecutivo – fibroblastos gengivais irradiados primeiramente com

660nm e imediatamente após com 808nm;

e) Grupo Simultâneo – fibroblastos gengivais irradiados com 660nm e 808nm

emitidos pelo mesmo spot e ao mesmo tempo.

Em todos os grupos irradiados com laser, os tempos de irradiação foram 

padronizados em 6s, 10s e 20s. 
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4.3 Caracterização do comprimento de onda emitido pelo equipamento 

O equipamento utilizado na presente pesquisa tinha como fonte o laser de 

diodo GaAIAs/InGaAIP (Therapy EC, DMC Importação e Exportação de 

Equipamentos LTDA, São Carlos, SP, Brasil). O equipamento foi adquirido em 

Outubro de 2017. Como o fabricante não descrevia na descrição do equipamento os 

parâmetros da emissão simultânea, decidiu-se fazer uma caracterização do 

comprimento de onda e da potência (vide item 4.4.) quando o equipamento estava 

nesse modo de ativação, com tempo de irradiação de 10s. Previamente aos ensaios, 

o equipamento foi calibrado pelo fabricante. Foi realizada então a medição dos

comprimentos de onda emitidos isoladamente e simultânea no Laboratório de 

Dosimetria das Radiações e Física Médica do Instituto de Física da Universidade de 

São Paulo (IFUSP). As medições foram realizadas em uma sala desprovida de luz, 

onde o equipamento laser foi posicionado perpendicularmente ao sensor e apoiado 

neste. O sensor por sua vez, estava conectado a um espectrofotômetro (USB4000-

UV-VIS-ES, Ocean Optics, Florida, EUA) responsável por transformar as informações 

captadas pelo sensor em sinais digitais para o computador, sendo interpretados por 

um programa específico do espectrofotômetro. 

4.4 Caracterização da potência do equipamento laser 

Após a medição do comprimento de onda, procedeu-se à medição da potência 

no mesmo laboratório, tanto no modo de emissão individual quanto de emissão 

simultânea dos comprimentos de onda, com tempo de irradiação de 10s. Para conferir 

tais medidas, as checagens foram feitas em uma sala desprovida de luz, onde o 

equipamento laser foi posicionado perpendicularmente ao sensor de um “power 

meter” (Newport, model 1918-C, California, EUA) e apoiado neste. Um sensor 

fotoelétrico emitia sinais elétricos quando da sensibilização pela luz do equipamento; 

esses sinais foram então convertidos em mW por programa acoplado ao equipamento. 
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4.5 Planejamento da dosimetria 

Após os ensaios de caracterização do comprimento de onda e da potência do 

equipamento, foi possível planejar a dosimetria. O equipamento emite a luz no modo 

contínuo, pontual e com os seguintes comprimentos de onda: 660nm ± 10% e 808nm 

± 10%. A potência e a área de saída da luz são fixas: 100 mW ± 20% e 0,09 cm² para 

ambos comprimentos de onda.  

Com o intuito de simular mais de uma sessão de FBM, as células receberam 

duas aplicações de laser com intervalo de 4 horas entre elas. Para o grupo 

Consecutivo, foi emitido o comprimento de onda de 660nm primeiro e, imediatamente 

após (intervalo máximo de 10s), sem mexer na posição do spot, o 808nm, simulando 

situações clínicas em que se deseja irradiar tanto regiões mais superficiais do tecido 

quanto mais profundas. Nesse caso, o total de energia e de exposição radiante por 

ponto em cada sessão foi igual à soma das duas emissões individuais.  Para o grupo 

Simultâneo, o equipamento permite que os dois comprimentos de onda sejam 

emitidos ao mesmo tempo, com a potência sendo dobrada, conforme detectado no 

ensaio de caracterização da potência do equipamento (vide Resultados, item 5.1). 

Nesse caso, também o total de energia e a exposição radiante em cada sessão são 

duplicados em relação à irradiação individual. 

Como a potência do equipamento era fixa, decidiu-se variar o tempo de 

irradiação, para se estabelecer três conjuntos distintos de exposições radiantes: 

• Exposição radiante próxima às mais baixas descritas na literatura, com

irradiação com comprimento de onda único (vide Tabela 1); para isso, adotou-

se um tempo de irradiação (6s) aquém do mínimo estipulado pelo fabricante do

equipamento; esse tempo gerou 6,6J/cm2 na irradiação isolada e 13,2J/cm2 na

irradiação consecutiva e simultânea;

• Exposição radiante intermediária segundo a literatura (vide Tabela 1); para

isso, adotou-se um tempo de irradiação (10s) que é o mínimo estipulado pelo

fabricante do equipamento; esse tempo gerou 11,1J/cm2 na irradiação isolada

e 22,2J/cm2 na irradiação consecutiva e simultânea;

• Exposição radiante alta, também segundo o descrito na literatura (Tabela 1);

para isso, adotou-se um tempo de irradiação (20s); esse tempo gerou
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22,2J/cm2 na irradiação isolada e 44,4J/cm2 na irradiação consecutiva e 

simultânea. 

Os parâmetros completos de irradiação de cada grupo encontram-se na 

Tabela 4.1. 

Tabela 4.1 – Parâmetros de irradiação, por ponto, adotados para cada grupo experimental. 

Grupos 
Comprimento 
de onda (nm) 

Potência 
(mW) 

Exposição 
radiante 
(J/cm²) 

Tempo de 
exposição 

(s) 

Irradiância 
(mW/cm2) 

Total de 
Energia 

(J) 

Controle - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

660nm 660 ± 10 
100** ± 

20% 

6,6 6 1100 0,6 

11,1 10 1100 1 

22,2 20 1100 2 

808nm 808 ± 10 
100** ± 

20% 

6,6 6 1100 0,6 

11,1 10 1100 1 

22,2 20 1100 2 

Consecutivo* 
660 ± 10 e 
808 ± 10 

100** ± 
20% 

6,6 6 1100 0,6 

11,1 10 1100 1 

22,2 20 1100 2 

Simultâneo 
660 ± 10 e 
808 ± 10 

200*** ± 
20% 

13,2 6 2200 1,2 

22,2 10 2200 2 

44,4 20 2200 4 

* Valores descritos para cada irradiação individualmente. Considerando a emissão dos dois
comprimentos de onda, o total de energia entregue e a exposição radiante total em cada sessão foi
duplicada.
** Potência descrita pelo fabricante.
*** Potência obtida a partir dos ensaios de caracterização do equipamento (vide item 5.1 em
Resultados).

Fonte: A autora 
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4.6  Irradiação dos cultivos celulares 

 

 

Os fibroblastos gengivais foram cultivados em DMEM (com vermelho de fenol), 

com 10% de SFB. Após 24h, o meio foi trocado por outro DMEM (com vermelho de 

fenol) contendo menos soro, para que as células atingissem um estado de “starvation”. 

Há uma tendência na literatura de verificar que a FBM exerce um melhor efeito quando 

as células estão em situação de estresse ou com o metabolismo celular alterado. Uma 

das maneiras de estimular essa alteração nas células in vitro é reduzindo a 

concentração de SFB no meio de cultura. Realizou-se então uma análise preliminar 

(Anexo A) com o intuito de determinar a concentração do SFB. Para tal realização, o 

grupo 660nm com a exposição radiante de 11,1J/cm2 foi separado em diferentes 

subgrupos com as seguintes concentrações de SFB: 10%, 5%, 3% e 2% (Marques et 

al., 2014). Após 24h da última irradiação, foi realizado o ensaio de viabilidade celular. 

A concentração que gerou maior viabilidade celular foi a de 3% (Anexo A), sendo 

então a adotada para o presente estudo. 

A irradiação foi realizada quando as células estavam com 24h de exposição a 

3% de soro. Para realizar a irradiação, o laser foi posicionado perpendicularmente e 

abaixo das placas de cultivo, com o tempo de exposição programado diretamente no 

aparelho. As irradiações foram realizadas sempre com o mesmo equipamento e pelo 

mesmo operador, com a luz apagada do laboratório. Utilizou-se placa de Petri de 100 

mm contendo adesivo preto no fundo (totalizando 52 pontos de aplicação), no qual 

foram feitos furos compatíveis com a área do spot do equipamento, visando 

padronizar o local e a área de irradiação, evitando o excesso ou a falta da energia 

entregue nas células. Essa metodologia foi adaptada de Sperandio (2012). Também 

foram utilizadas placas pretas com fundo transparente de 96 poços, com o intuito de 

manter a irradiação restrita às células presentes somente no poço no qual foi 

posicionada a ponta do equipamento laser. As irradiações ocorreram dentro do fluxo 

laminar, mantendo-se o grupo controle, que não recebeu irradiação, sob as mesmas 

condições experimentais. 
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4.7 Ensaio de viabilidade celular 

O ensaio MTS (sal tetrazolium) é um método colorimétrico de detecção do 

trifenilformazan, produto da redução do sal tetrazolium pela ação de desidrogenases 

mitocondriais. A identificação do trifenilformazan sugere que a atividade mitocondrial 

celular está preservada e, portanto, as células estão viáveis. A reação baseia-se no 

princípio de que a quantidade de células viáveis é diretamente proporcional à 

absorbância obtida. 

Para o ensaio de MTS, fibroblastos gengivais (2000 células por poço) foram 

cultivados em placas pretas com fundo transparente de 96 poços contendo 200μl de 

meio de cultura suplementado com 3% de soro fetal bovino. Após 24h da última 

irradiação, o teste de viabilidade celular foi realizado com o MTS KIT Cell Titer 96 

(Promega, Madison, Wisconsin, EUA) após prévia substituição do meio de cultivo 

(90μl). Foram adicionados 20μl da solução Cell Titer 96, seguida por incubação por 4 

horas em estufa CO2 a 37ºC. Após esse período, foi quantificada a formação do sal 

formazan em um espectrofotômetro (Ezread 400, Biochrom, Cambridge, UK), com 

filtro de 492 nm. Todos os experimentos de MTS foram realizados em sextuplicata.  

4.8 Quantificação das espécies reativas de oxigênio 

A quantificação de EROs intracelular foi mensurada através do kit comercial 

Fluorimetric Intracellular ROS (Sigma Chemical Co, St Louis, MO, EUA). Esse ensaio 

consiste na detecção das EROs através de um sensor fluorogênico permeável a 

membrana celular. Na presença de EROs, o sensor fluorogênico irá reagir com o 

montante proporcional de EROs presente nas amostras, resultando em uma reação 

fluorescente. 

Os fibroblastos gengivais (2000 células por poço) foram cultivados em placas 

pretas com fundo transparente de 96 poços contendo 200μl de meio de cultura 

suplementado com 10% de soro fetal bovino por 24h. Após esse período as células 

foram cultivadas com meio de cultivo contendo 3% de soro fetal bovino. Após 24h, 
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foram realizadas as irradiações de todos os grupos experimentais. Finalizada a 

irradiação, o meio de cultivo celular foi substituído por 100μl da solução padrão do kit 

(ROS Detection Reagent Stock Solution e Assay Buffer), preparada previamente 

seguindo as instruções do fabricante. Seguiu-se incubação por 1h na estufa a 37ºC 

em atmosfera úmida contendo 5% de CO2. Além do grupo controle do experimento 

(células sem irradiação), foi testado um grupo de controle positivo da reação; nesse 

grupo foram adicionados 20μl de H2O2 a 3M, seguindo-se incubação por 30min em 

estufa a 37ºC. Após 30min, o meio de cultivo celular foi substituído por uma solução 

contendo os reagentes ROS Detection Reagent Stock Solution e Assay Buffer 

conforme as informações do fabricante. Após a incubação, foi feita a leitura da 

fluorescência no leitor de microplacas (Synergy HTX Multi-Mode Reader, Vermont, 

EUA) com filtro de excitação de 640nm e emissão de 675nm. A quantidade de EROs 

foi expressa em unidades de fluorescência relativa. 

A quantificação de EROs foi realizada nos grupos irradiados e no controle. 

Inicialmente comparou-se a presença desses radicais livres nos fibroblastos com soro 

10% e 3%, para ter certeza de que as EROs seriam produzidas pela irradiação e não 

pela indução de “starvation”. 

4.9 Obtenção do lisado celular 

Para a quantificação de enzimas antioxidantes, foi necessário realizar lisado 

das células dos diferentes grupos presentes. Para tanto, os fibroblastos gengivais 

foram cultivados (3X105 células por poço) e submetidos às diferentes irradiações em 

placas de 100 mm de diâmetro devidamente apropriadas para a irradiação laser. Após 

24h da última irradiação, o meio de cultura foi descartado e as células foram lavadas 

três vezes com PBS. Para que as células se soltassem do fundo da placa de cultivo, 

foi adicionado 1ml de tampão RIPA (50nM Tris-HCL, 150nM cloreto de sódio, 1% 

Trinton X, 1% desoxicolato de sódio, 0,1% de SDS e 1nM de EDTA), acrescido de 

inibidor de protease (Sigma Chemical, St. Louis, MO, EUA). Posteriormente, foram 

deslocadas gentilmente com o auxílio de “cell scraper” por 10 min. Após esse período, 

essa solução foi então coletada e submetida a centrifugação a 11000 RPM por 20min 
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a 4ºC. Após o término da centrifugação, o sobrenadante foi coletado e armazenado 

em alíquotas de 1000μl em freezer a -80ºC, até o momento da sua utilização.  

4.10 Quantificação da superóxido dismutase 

A atividade da SOD foi quantificada utilizando kit comercial (kit SOD Assay, 

Sigma Chemical Co, St Louis, MO, EUA). A técnica é baseada em uma reação 

colorimétrica em que esta enzima inibe a redução do sal de tetrazólio WST-1 e gera 

formazan (Sigma Aldrich, St. Louis, MO, EUA). Uma alíquota (20μl) de cada amostra 

foi adicionada a 20μl de H2O2, seguida da adição dos reagentes pertencentes ao kit, 

solução de estoque (200μl) e da Enzyme Working Solution (20μl).  Todos os poços 

foram homogeneizados e levados para a incubadora a 37ºC por 20 min. Após esse 

período, foi realizada a leitura em espectrofotômetro (Ezread 400, Biochrom, 

Cambridge, UK), com filtro de 450 nm. 

4.11 Quantificação da enzima antioxidante catalase 

O princípio do ensaio é baseado na reação do H2O2 e da enzima “horseradish 

peroxidase” (HRP) com um substrato colorimétrico. Com base nisso, quanto mais 

catalase estiver presente na amostra, menos o H2O2 irá reagir com a enzima HRP, 

resultando na redução do produto colorimétrico. A catalase foi quantificada utilizando 

kit comercial (Catalase Colorimetric Activity Kit, Thermo Fisher Scientific, Waltham, 

Massachusetts, EUA). Foram adicionadas alíquotas (25μl) de cada amostra a 25μl do 

reagente de H2O2 e incubação por 30min em temperatura ambiente. Após a 

incubação, foram adicionadas às amostras 25μl do substrato colorimétrico e 25μl da 

enzima 1XHRP, seguidas de incubação por 15min. Após esse período, foi realizada a 

leitura em espectrofotômetro (ELX 800 Biotekinstruments Inc., Winooski, VT, EUA), 

com filtro de 560 nm. 
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4.12 Análise estatística 

Os dados numéricos foram expressos em média e mediana, desvio-padrão e 

valores mínimo e máximo. Foi realizado teste de Shapiro-Wilk, para verificação da 

normalidade dos dados. Para todas as variáveis, com exceção dos valores de 

atividade de CAT, os dados seguiram uma curva paramétrica. Os grupos então foram 

comparados pela análise de variância ANOVA, seguida do teste de Tukey. Os valores 

da atividade de CAT foram comparados por meio do teste de Kruskal-Wallis, seguido 

do teste de Dunn. Os níveis de significância adotados foram de 5%. Os testes foram 

realizados por meio de pacote estatístico R.  
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5 RESULTADOS 

5.1  Caracterização do aparelho laser 

Inicialmente, foi checado se o aparelho laser emitia no comprimento de 660nm 

e 808nm. A Figura 5.1 mostra dois picos claros de emissão compatíveis com os dois 

comprimentos de onda, estando de acordo com as especificações do fabricante. 

Figura 5.1 – Intensidade de emissão laser em função dos comprimentos de onda variando de 200 a 
1000nm 

Fonte: A autora 

Em seguida, foi analisada a potência média emitida pelo aparelho laser. As 

variações da potência média no comprimento de 660nm durante 10 segundos de 

irradiação são mostradas na figura 5.2. Nas configurações do aparelho fornecidas pelo 

fabricante, a variação da potência seria de 100±20mW. Seis medidas durante a 

irradiação foram compatíveis com essa variação. Três valores ficaram fora desse 

intervalo: 73,08mW em 3s,194,48mW em 8s e 143,53mW em 9s. Pelo ensaio, a 

potência média e o desvio-padrão foram de 112,61±26,25mW. 
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Figura 5.2 – Potência média (mW) emitida pelo aparelho laser Therapy EC® no comprimento 
de onda de 660nm durante irradiação de 10s 

 Fonte: A autora 

As variações da potência média emitida pelo equipamento laser no 

comprimento de 808nm durante irradiação de 10s encontram-se na figura 5.3. 

Diferentemente do que ocorreu no comprimento de onda de 660nm, em 808nm 

somente três medidas ficaram dentro da faixa de 100±20mW; os demais valores 

ficaram bem abaixo, chegando a 26,88mW em 7s. Pelo ensaio, a potência média e o 

desvio-padrão foram de 70,79±22,55. 

O mesmo ensaio foi realizado com a emissão simultânea de 660 e 808 nm, e 

os valores de potência média encontram-se na figura 5.4. O fabricante não fornece os 

valores de potência quando da emissão simultânea. Pelo ensaio, nota-se que as 

potências de ambos os comprimentos de onda se somam, atingindo um pico de 

210,54mW. Pelo ensaio, a potência média e o desvio-padrão foram de 

162,22±31,30mW. 
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Figura 5.3 – Potência média (mW) emitida pelo aparelho laser Therapy EC® no comprimento de onda 
de 808nm durante irradiação de 10s 

Fonte: A autora 

Figura 5.4  – Potência média (mW) emitida pelo aparelho laser Therapy EC® na emissão simultânea 
de 660nm e 808nm durante irradiação de 10s 

Fonte: A autora 
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5.2  Análise da viabilidade celular 

A análise de viabilidade celular foi realizada pelo método MTS para os 

comprimentos de onda 660nm e 808nm, emitidos isoladamente, simultaneamente e 

consecutivamente, nos tempos de 6s, 10s e 20s. A detecção da viabilidade celular foi 

feita após 24h da irradiação. Na figura 4.5, são mostrados os valores de médios de 

viabilidade celular (absorbância para o formazan) em cada um dos grupos, segundo 

o Controle e os tempos de irradiação testados. Na irradiação com 660nm, todas os

tempos acarretaram média de viabilidade menor que a do Controle. Houve diferenças 

significativas entre o Controle e 20s (p<0.05); esse tempo acarretou 88,9% de média 

viabilidade celular quando normalizada pelo Controle. A mesma tendência foi 

observada para 808nm, havendo diferenças significativas também entre o Controle e 

20s (p<0.05); a média de viabilidade celular acarretada por esse tempo de irradiação, 

quando normalizada pela do Controle, foi de 86,6%. 

No Grupo Consecutivo (Figura 5.5), os tempos de 6s e 10s exibiram viabilidade 

celular menor do que a do Controle, o que não ocorreu com 20s. A menor viabilidade 

celular foi com 6s, diferindo estatisticamente do Controle (p<0.05) e de 10s (p<0.05); 

quando normalizado pelo Controle, 6s gerou média de viabilidade celular de 87,3%. 

Já no Grupo Simultâneo (Figura 5.5), a viabilidade celular ficou próxima da do 

Controle, sem diferenças significativas. A maior média de viabilidade foi com 20s 

(108,6%). 
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Figura 5.5 – Média (±desvio-padrão) dos valores de absorbância indicativos de viabilidade celular nos 
grupos 660nm (A), 808nm (B), consecutivo (C) e simultâneo (D), segundo o controle e os 
tempos de irradiação (*p<0.05; valor de p pelo teste de Tukey; os valores em porcentagem 
indicam a viabilidade celular normalizada pelo Controle) 

Fonte: A autora 

Comparando-se os grupos entre si, os grupos Consecutivo e Simultâneo 

exibiram viabilidade celular significativamente maior do que os grupos 660nm e 808nm 

no tempo de 20s (p<0.05 para grupo Consecutivo em relação a 660nm e p<0.001 para 

as demais situações). 

5.3 Quantificação de espécies reativas de oxigênio 

A quantificação das EROs foi realizada por intermédio de análise de 

fluorescência da cianina oxidada, a qual é diretamente proporcional à quantidade de 

EROs presente no citoplasma. Inicialmente, avaliou-se se a ausência de soro não 

estaria induzindo estresse oxidativo nos fibroblastos. A figura 5.7 ilustra a média de 

fluorescência nas situações com o meio contendo 3% de soro (“starvation”) e 10% de 

soro (normal) em comparação ao controle positivo do teste, no qual as células foram 
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expostas a peróxido de hidrogênio 3M. Nota-se que a menor produção de EROs foi 

com soro 3%, diferindo estatisticamente do soro 10% (p<0.05) e do controle positivo 

(p<0.01). Dessa forma, a indução de “starvation” não contribuiu significativamente 

para produção de EROs, sendo possível realizar os ensaios de irradiação com essa 

condição. 

Figura 5.6 – Média (±desvio-padrão) da intensidade de fluorescência indicativa de espécies reativas de 
oxigênio em situações nas quais fibroblastos gengivais foram cultivados com 3% e 10% 
de soro; o controle positivo da reação foi realizado com exposição dos fibroblastos a 
peróxido de hidrogênio 3M (* p<0.05; ** p<0.01 valor de p pelo teste de Tukey) 

  Fonte: A autora 

A figura 5.7 evidencia a média de intensidade de fluorescência indicativa de 

EROs nos grupos experimentais. Com exceção do Grupo Simultâneo com tempo de 

irradiação de 20s, a média de produção de EROs foi menor do que no Controle (sem 

irradiação) em todos os grupos. Os tempos de 6s e 10s exibiram diferenças 

significativas em relação ao Controle nos grupos 660nm (p<0,05 e p<0,01, 

respectivamente) e 808nm (p<0.05 para 6s) e Consecutivo (p<0.05 para os dois 

tempos). No grupo Simultâneo, 20s acarretou intensa produção de EROs, sendo 

significativamente maior do que o Controle (p<0,01) e os demais tempos de irradiação 

(p<0.01 para todos os tempos). 

Comparando os valores de EROs entre os grupos 660nm e 808nm para cada 

tempo de irradiação, com 10s o grupo 808nm produziu significativamente menos 

EROs do que o grupo 660nm (p=0.043). Nos tempos de 6s e 20s, não houve 

diferenças estatisticamente significantes entre os dois grupos. Comparando-se agora 

os grupos Consecutivo e Simultâneo, cujas exposições radiantes foram similares, com 
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20s o grupo Simultâneo exibiu quantidade de EROs significativamente maior 

(p<0.001). 

Figura 5.7 - Média (±desvio-padrão) da intensidade de fluorescência indicativa de espécies reativas de 
oxigênio nos grupos irradiados com 660nm (A), 808nm (B), Consecutivo (C) e Simultâneo 
(D) segundo o controle e os tempos de irradiação (* p<0.05; ** p<0.01 valor de p pelo teste
de Tukey)

 Fonte: A autora 

5.4 Quantificação da atividade da superóxido dismutase 

A atividade da SOD foi avaliada por intermédio de sua inibição de ânions 

superóxido, apresentada em porcentagem. Quanto maior a porcentagem, maior 

atividade da SOD. A média dessa porcentagem em cada grupo é apresentada na 

figura 5.8. No Grupo 660nm, 6s (p<0,01), 10s (p<0,05) e 20s (p<0,01) exibiram menor 

porcentagem em relação ao Controle. Dentre esses tempos, 10s foi o que exibiu maior 

média de atividade da SOD, diferindo estatisticamente de 6s (p<0,01) e 10s (p<0,01). 
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A mesma tendência de todos os tempos terem menor atividade de SOD em 

relação ao Controle também foi observada no grupo 808nm (Figura 5.8), com 

diferenças significativas em relação 10s (p<0,05) e 20s (p<0,05). A menor atividade 

de SOD foi exibida com 20s, diferindo estatisticamente em relação a 6s (p<0,05). 

Tendência diferente foi detectada no grupo Consecutivo (Figura 5.8). Nesse 

grupo, 6s exibiu maior atividade da SOD, sendo maior que o Controle, mas somente 

com diferenças significativas em relação a 10s (p<0,05) e 20s (p<0,05). 

Já o grupo Simultâneo acarretou outro padrão de atividade da SOD (Figura 

5.8). Nesse grupo, a menor atividade dessa enzima foi com 10s, diferindo 

estatisticamente do Controle (p<0,05) e de 20s (p<0,05). Esse último tempo foi o que 

exibiu maior atividade da SOD, sendo maior que a do Controle, porém sem diferenças 

estatísticas significativas. 

Nota-se, assim, que quando foram utilizados comprimentos de onda isolados, 

a tendência foi haver menor atividade da SOD em todos os tempos, principalmente 

com 20s. Já com irradiação consecutiva ou simultânea, essa tendência modificou, 

com 6s e 20s exibindo maior atividade dessa enzima, respectivamente nos grupos 

Consecutivo e Simultâneo. 
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Figura 5.8 - Média (±desvio-padrão) da porcentagem de inibição acarretada pela superóxido dismutase 
nos grupos irradiados com 660nm (A), 808nm (B), Consecutivo (C) e Simultâneo (D), 
segundo o controle e os tempos de irradiação (* p<0.05; ** p<0.01 valor de p pelo teste de 
Tukey) 

  Fonte: A autora 

5.5 Quantificação da atividade da catalase 

A atividade da CAT em cada um dos grupos, segundo os tempos de 

irradiação, encontra-se na Figura 4.11. No grupo 660nm, todas os tempos geraram 

atividade menor dessa enzima em relação ao Controle. Os tempos de 10s e 20s 

exibiram diferenças estatisticamente significantes em relação ao Controle (p<0,05 

para as duas situações). Já no grupo 808nm, somente 6s e 10s exibiram menor 

atividade da CAT em relação ao Controle, com diferenças significativas para 10s 

(p<0,05), que também diferiu de 20s (p<0.05). No grupo Consecutivo, 10s e 20s 

exibiram menor atividade da CAT em relação ao Controle e a 6s (p<0,05 para todas 

as situações). Já no grupo Simultâneo, houve novamente diminuição gradativa da 
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atividade dessa enzima segundo o tempo de irradiação, com 20s diferindo 

estatisticamente do Controle (p<0.05). 

Figura 5.9 – Box plot para atividade da catalase nos grupos 660nm (A), 808nm (B), Consecutivo (C) e 
Simultâneo (D), segundo o controle e os tempos de irradiação. Linha central – mediana; 
+ média; limites do retângulo – percentis 25º e 75º; whiskers – valores máximo e mínimo
(* p<0.05; valor de p pelo teste de Dunn)

  Fonte: A autora 
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5.6 Resumo das tendências de resultados de cultivo celular 

A tabela 5.1 mostra um resumo das principais tendências de resultados 

referentes aos ensaios executados de cultivo celular, segundo os  grupos e os tempos 

de irradiação e tomando como base o controle. 

Tabela 5.1 – Tendências de resultados nos grupos irradiados em relação ao controle, obtidos no cultivo 
celular segundo os grupos e os tempos de irradiação 

Grupos VC EROs SOD CAT 

660nm 

6s  *   

10s  * * * 

20s *  * * 

808nm 

6s  *   

10s   * * 

20s *  *  

Consecutivo 

6s * *   

10s  *  * 

20s    * 

Simultâneo 

6s     

10s   *  

20s  *  * 

 - diminuição em relação ao controle;  - aumento em relação ao 
controle; * - tendência estatisticamente significante. 

Fonte: A autora 
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6 DISCUSSÃO 

A proposta do presente trabalho foi investigar se a irradiação consecutiva e 

simultânea do comprimento de onda vermelho e infravermelho modificava os padrões 

de viabilidade celular e de estresse oxidativo em relação às emissões isoladas de 

660nm e 808nm. Como resultado geral, verificamos que sim, porém nossa hipótese 

inicial não foi totalmente confirmada, conforme discutimos a seguir. 

 Há uma tendência na literatura que aponta para a ideia de que exposições 

radiantes mais baixas podem ter um efeito estimulatório, diferente das exposições 

radiantes mais altas que podem ter um efeito inibitório (Huang et al., 2011; de Freitas; 

Hamblin., 2016).  Com base nisso, formulamos a hipótese de que a FBM poderia 

estimular a viabilidade celular com exposições radiantes baixas e inibir com 

exposições radiantes mais altas. Nesse sentido, as irradiações simultânea e 

consecutiva gerariam efeito inibitório, considerando-se a grande quantidade de 

energia total entregue, principalmente nos tempos de irradiação maiores. Além disso, 

as exposições radiantes mais altas iriam, principalmente na irradiação simultânea, 

gerar mais EROs do que as exposições radiantes mais baixas e intermediárias. 

Essa hipótese foi formulada porque acreditamos que a suposta inibição da 

irradiação simultânea poderia acarretar inúmeras vantagens no dia-a-dia 

odontológico. Um exemplo de aplicação dessa propriedade inibitória seria nas 

situações de mucosite oral exibindo intensa sintomatologia dolorosa, a qual pode 

interferir diretamente na qualidade de vida (Kusiak et al., 2020). Esse efeito seria 

benéfico, considerando a necessidade de redução de mediadores químicos da 

inflamação, causadores da dor no exemplo citado. 

Decidimos utilizar, então, um equipamento laser, disponível no mercado 

odontológico, que emite, de forma simultânea, o comprimento de onda vermelho e 

infravermelho. Para isso, previamente aos experimentos, foi feita a caracterização das 

potências quando os comprimentos de onda eram emitidos isoladamente ou 

simultaneamente. Notamos que houve uma variação considerável das potências que 

foram emitidas pelo equipamento, o que pode influenciar, de maneira positiva ou 

negativa, nos resultados que encontramos, bem como dificultar a comparação com os 

achados científicos. 



68 

Vale dizer que, durante os experimentos do presente trabalho, o equipamento 

utilizado foi aperfeiçoado pelo fabricante e, no modo simultâneo, o tempo de entrega 

da luz foi diminuído pela metade, já que a potência está duplicada. Dessa forma, foi 

mantida a quantidade total de energia especificada nos botões do equipamento, os 

quais, antes da mudança, informavam de forma errônea a energia total. 

Inicialmente, foi realizado o ensaio de MTS com o intuito de verificar se, após a 

irradiação simultânea, as células mantinham sua viabilidade considerando a suposta 

inibição que poderia ocorrer. Quando os comprimentos de onda foram utilizados 

isoladamente, verificamos que o tempo de 20s, com exposição radiante de 22,2J/cm2, 

acarretou inibição significativa da viabilidade celular, confirmando a nossa hipótese de 

que altas exposições radiantes podem ter um efeito inibitório. Assim, podemos dizer 

que, em nosso experimento, com as emissões isoladas de 660nm e 808nm, nossa 

hipótese se confirmou. Ressalvas devem ser feitas com relação a essa afirmação, já 

que, apesar de não haver diferença significativa, os demais tempos de 6s e 10s, com 

exposições radiantes de 6,6J/cm2 e 11,1J/cm2, também geraram viabilidade menor do 

que a do controle. Acreditamos que essa inibição possa ter origem na alta potência 

empregada (100mW), gerando alta irradiância e, portanto, efeito inibitório. Acredita-se 

que, uma irradiância muito alta ou um tempo de exposição muito longo podem 

desencadear uma resposta biológica inibitória (Huang et al., 2011). De fato, há uma 

tendência na literatura, demonstrada pela Tabela 1, de que exposições radiantes mais 

altas, variando entre 7 e 12J/cm2, podem apresentar um efeito inibitório na viabilidade 

celular, e exposições radiantes mais baixas, variando de 0,5 a 6J/cm2, ambos com 

potências entre 10 e 120mW, podem estimular positivamente a viabilidade celular, 

levando a proliferação. Vale dizer que esses efeitos estão atrelados ao estado 

fisiológico das células e ao número de ciclos realizado (Azevedo et al., 2006; Pogrel 

et al., 1997). 

Por outro lado, nossa hipótese foi negada observando-se os resultados das 

irradiações consecutiva e simultânea. Na irradiação consecutiva, observamos que 

houve uma certa tendência de maior viabilidade celular no tempo de 20s (exposição 

radiante total foi de 44,4J/cm2 e irradiância total de 2200mW/cm2) em relação aos 

grupos 660nm e 808nm. O espectro do vermelho tende a provocar efeitos 

fotoquímicos nas células, principalmente nas mitocôndrias, enquanto o infravermelho 

provoca efeitos fotofísicos, principalmente nas membranas (Karu, 1989; Evans; 

Abrahamse, 2008; Calderhead; Tanaka, 2017). Provavelmente esses dois 
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mecanismos de ação, quando aplicados consecutivamente, tiveram efeito sinérgico 

nas células, perceptível a partir de maior tempo de exposição à luz, levando a maior 

viabilidade celular. Esse fato comprova que ambos os comprimentos de onda podem 

ter efeito complementar, não só em termos de penetração em profundidade nos 

tecidos, mas também no interior das células. Esse efeito merece ser mais bem 

explorado, percorrendo-se protocolos de aplicação clínica, nos quais sejam aplicados 

esses princípios de sinergismo entre os dois comprimentos de onda. 

O sinergismo entre os dois comprimentos de onda também se fez notar na 

irradiação simultânea, quando alta exposição radiante e irradiância foram entregues 

no mesmo tempo. Tal qual no Consecutivo, nesse grupo também foi detectado 

aumento da viabilidade celular, principalmente no tempo de 20s (44,4J/cm2, 

2200mW/cm2). É possível que essa resposta ocorra por conta dos distintos sítios de 

absorção dos fotorreceptores, pelos diferentes estados redox da CCO, ou até mesmo 

pela ativação de moléculas sinalizadoras que conectam os fotorreceptores entre si 

(Hamblin; Demidova, 2006; Huang et al., 2011; Lima et al., 2020). Mesmo com alta 

exposição radiante entregue no mesmo tempo, não houve inibição da viabilidade 

celular, contrariando nossa hipótese inicial. 

Além da viabilidade celular, resolvemos verificar se, tanto as irradiações 

isoladas quanto as consecutivas e simultâneas, poderiam ter uma influência na 

produção das EROs. Em geral, a grande maioria dos estudos relacionando a FBM 

com o estresse oxidativo estão ligados a situações de injuria celular ou tecidual. 

(Huang et al., 2011; Hamblin, 2017). Assim, a comparação desses estudos com os 

nossos resultados se torna limitada, já que foram utilizadas células em situações 

experimentais distintas, bem como tipo de equipamento, comprimento de onda e 

potência/exposição radiante diferentes. Contudo, nossos resultados corroboraram, 

em parte, com a nossa hipótese inicial de que a irradiação simultânea acarretaria uma 

maior produção de EROs. A irradiação simultânea gerou grande quantidade de 

estresse oxidativo, principalmente na situação de uma alta exposição radiante (20s, 

44,4J/cm2). 

Outra pergunta do estudo foi se havia diferença no padrão de estresse oxidativo 

considerando-se os comprimentos de onda 660nm e 808nm. Em nosso experimento, 

detectamos que 808nm produziu mais EROs em 10s (11,1J/cm2) do que 660nm no 

mesmo tempo. Com base nesse resultado, podemos inferir que o padrão de produção 

de estresse oxidativo depende, além da exposição radiante, da irradiância e do tempo 
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de irradiação, também do comprimento de onda. Outro estudo também detectou 

tendência semelhante, no qual a FBM na faixa do 825nm promoveu um aumento na 

geração das EROs, em comparação a 625nm. As EROs foram geradas em maior 

quantidade frente a exposições radiantes mais baixas, em torno de 5J/cm2, e mais 

altas, variando de 15 a 25 J/cm2 (George et al., 2018).  

Apesar de termos detectado diferenças no padrão de produção de EROs entre 

660nm e 808nm, em ambos os grupos a produção de EROs foi menor do que no 

controle. Uma hipótese que poderia explicar esse achado é que em células normais, 

porém em “starvation”, como as usadas no nosso experimento, é comum ocorrer um 

aumento do potencial de membrana mitocondrial e uma rápida liberação de EROs 

após a irradiação; mas se, por algum motivo, o potencial de membrana mitocondrial 

estiver baixo, a FBM eleva o potencial de membrana mitocondrial para níveis normais, 

bem como reduz a produção de EROs (Zorov et al., 2014; de Freitas; Hamblin, 2016; 

Hamblin, 2017). Provavelmente nossas células poderiam estar com o potencial de 

membrana reduzido, levando à redução de EROs.  

Além de avaliar o efeito da irradiação simultânea na produção da EROs, 

decidimos analisar a produção das enzimas antioxidantes SOD e CAT. Isso porque o 

benefício ou maleficio desse aumento na produção de EROs pode estar ligado a 

ativação do sistema antioxidante (Tafur; Mills, 2008; de Freitas; Hamblin, 2016). O 

aumento na produção das enzimas antioxidantes em geral vem acompanhado da 

redução de EROs em tecidos ou células injuriados (Hamblin, 2017). No entanto, 

nossos resultados não corroboraram com essa hipótese; a menor produção de EROs 

não foi acompanhada por um aumento da atividade de enzimas antioxidantes. Os 

tempos de 6s (6,6J/cm2) e 10s (11,1J/cm2) nas irradiações isoladas tiveram uma 

tendência de produzir menos SOD e CAT do que o controle, provavelmente porque a 

indução de EROs também foi menor. O aumento de EROs no tempo de 20s 

(44,4J/cm2) no grupo Simultâneo também não acarretou aumento na atividade 

antioxidante; ao contrário, observou-se redução da atividade da CAT, sugerindo certa 

inibição também do sistema antioxidante. A SOD também foi inibida, principalmente 

no tempo de 10s. Em trabalho que envolveu lesão induzida em pele, também foi 

notada uma diminuição da produção de SOD e CAT frente a uma irradiação com 

660nm e 1J/cm2 e 3J/cm2, fato explicado pelos autores pela baixa exposição às EROs 

(Silveira et al., 2011). Já em outro estudo houve aumento na produção de EROs e de 

enzimas antioxidantes quando utilizado 210 mW/cm2 e uma exposição radiante de 
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12,86J/cm2 (Silva et al., 2016). Por essas duas evidências, o natural seria haver uma 

relação diretamente proporcional entre EROs e enzimas antioxidantes, para 

manutenção da homeostase. Não conseguimos detectar essa relação no grupo 

Simultâneo. Uma possível explicação seria que a irradiância, ou seja, a quantidade de 

fótons entregue inibiu a CAT e a SOD e induziu maior quantidade de EROs. De forma 

inesperada, o resultado disso pode ter favorecido a viabilidade celular, já que nesse 

grupo e com esse tempo de irradiação a viabilidade foi maior do que o controle. 

Este estudo contém várias limitações. Uma delas é o fato de termos analisado 

os fibroblastos em monocamada, não sendo possível uma avaliação do efeito da luz 

em profundidade ou em uma relação tridimensional, considerando-se inclusive mais 

variáveis relacionadas aos coeficientes de absorção dos diferentes comprimentos de 

onda. Outra limitação foi o fato de termos explorado poucos elementos do complexo 

processo de estresse oxidativo, o que não permite maiores extrapolações com relação 

aos mecanismos possíveis. Além disso, no planejamento da dosimetria não se levou 

em consideração a padronização da exposição radiante, que poderia ter sido ajustada 

em todos os grupos variando-se o tempo de irradiação. Contudo, priorizamos as 

condições que são utilizadas no cotidiano da clínica odontológica, na qual os 

protocolos clínicos são criados muito em função dos recursos do equipamento e das 

facilidades de manuseio do mesmo. 

Em suma, apesar das limitações do estudo, foi possível detectar que o 

comprimento de onda de 660nm gerou um padrão de estresse oxidativo diferente do 

808nm, e que a irradiação consecutiva e simultânea dos dois comprimentos de onda, 

apesar de ter gerado um aumento da exposição radiante e da irradiância, não 

acarretou inibição da viabilidade celular, mesmo diante da alta produção de EROs. 

Essas duas propriedades podem ser melhor exploradas em protocolos clínicos 

futuros, principalmente nas situações em que se deseja um efeito sinérgico entre os 

dois comprimentos de onda. 
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7 CONCLUSÕES 

• A viabilidade celular foi similar entre os comprimentos de onda 660nm e 808nm

nas irradiações isoladas, com tendência a inibição em situações de maior

tempo de irradiação e maior exposição radiante.

• O padrão de produção de EROs foi diferente nas irradiações isoladas de 660nm

ou 808nm, com tendência a 808nm produzir mais estresse oxidativo do que

660nm no tempo de 10s de irradiação. A atividade das enzimas antioxidantes

foi similar entre os dois comprimentos de onda.

• A irradiação consecutiva de 660nm e 808nm acarretou maior viabilidade celular

e menor estresse oxidativo, diferindo do padrão encontrado nas irradiações

isoladas.

• A irradiação simultânea de 660nm e 808nm acarretou maior viabilidade celular

a despeito de maior produção de EROs e inibição do sistema antioxidante.
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ANEXO A – Padronização da viabilidade celular em cultivos celulares com várias concentrações de 

SFB 

Comparou-se a viabilidade celular em cultivos celulares com restrição de soro. 

Foi analisado o efeito do soro a 2%, 3% e 5% em relação a 10%, concentração 

comumente utilizada no cultivo de fibroblastos. Inicialmente os fibroblastos cresceram 

em meio com soro bovino 10% e, em seguida, permaneceram 24h com soro nas 

concentrações descritas. Em seguida, uma placa de cada concentração de soro foi 

irradiada utilizando o comprimento de onda vermelho (660nm) com uma potência fixa 

de 100mW, 11,1 J/cm2, 1100 mW/cm2 e 1 J, entregue em 10 segundos, conforme 

descrito no item 4.5, e outra foi mantida sob as mesmas condições, porém não foi 

irradiada. Após 24h da irradiação, foi realizado ensaio de MTS, para análise da 

viabilidade celular, com a mesma metodologia descrita no item 4.7. O ensaio foi feito 

em triplicata. 

A Figura 5.10 mostra média e o desvio-padrão da viabilidade celular no grupo 

controle (sem irradiação) e irradiado. Tanto no grupo controle quanto no irradiado, não 

houve diferenças na viabilidade celular comparando-se as diferentes concentrações 

de SFB (teste ANOVA, p=0,076 para o controle e p=0.069 para o irradiado).  

Comparando-se o grupo controle com o irradiado, houve viabilidade celular 

significativamente maior no grupo irradiado nas concentrações de 3% (p<0.001), 5% 

(p=0.045), 10% (p=0.023). A maior viabilidade, normalizando-se com o controle, foi na 

concentração de 3% (147,0%) (Figura XX). Decidiu-se, assim, adotar a concentração 

de 3% como a mais indicada para análise de viabilidade celular, expondo os 

fibroblastos a “starvation”. 
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Figura 5.10 – Média (±desvio-padrão) da viabilidade celular em cultivos celulares com várias 
concentrações de soro bovino, expostas (Irradiada) e não expostas (Controle) à FBM 
(valores de p pelo teste t de Student) 

Fonte: A autora 
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ANEXO B - Parecer Consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa 
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