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RESUMO 

  

O objetivo do presente trabalho foi avaliar o efeito de diferentes densidades de energia 

do Laser de Baixa Intensidade na viabilidade e proliferação celular de fibroblastos 

derivados da polpa de dentes decíduos humanos e na expressão de RNAm para DMP-

1, DSPP, VEGF e FGF-2.  Amostras de fibroblastos pulpares da polpa de dentes 

decíduos humanos foram obtidas de um Biorrepositório. Foram utilizadas células entre 

a 4ª e a 7ª passagem, irradiadas com Laser de Baixa Intensidade (InGaAlP) de acordo 

com os seguintes grupos experimentais: Grupo 1: 1,2 J/cm2 - 05 mW - 10s; Grupo 2: 

2,5 J/cm2 - 05 mW - 20s; Grupo 3: 3,7 J/cm2 - 05 mW - 30s; Grupo 4: 5,0 J/cm2 - 05 

mW - 40s;  Grupo 5: 6,2 J/cm2 - 05 mW - 50s; Grupo 6: 2,5 J/cm2 - 10 mW - 10s; 

Grupo 7: 3,7 J/cm2 - 15 mW - 10s; Grupo 8: 5,0 J/cm2 - 20 mW - 10s; Grupo 9: 6,2 

J/cm2 - 25 mW - 10s; Controle Negativo: DMEM 1% SFB – não irradiado; Controle 

Positivo: DMEM 10% SFB – não irradiado. As técnicas utilizadas para as análises de 

viabilidade e proliferação celular foram MTT e CV. A técnica utilizada para avaliação 

da expressão de RNAm para os alvos DMP-1, DSPP, VEGF e FGF-2 foi RT-PCR. Os 

resultados foram analisados pelo método ANOVA a dois critérios, seguido pelo teste 

de Tukey (p<0,05). Para o teste MTT, na comparação intragrupos observou-se que 

houve diferença estatisticamente significativa entre os períodos 6h, 12h e 24h, 

diminuindo a viabilidade com o passar do tempo, exceto para o Grupo 1. Na 

comparação intergrupos, o MTT mostrou menor viabilidade para o controle negativo 

em comparação com os outros grupos (p<0,05), exceto com grupo 5 (5mW/50 seg). 

Observou-se que os grupos com maiores potências (10mW, 15mW, 20mW e 25mW), 

menores tempos de aplicação (10 segundos) e densidades de energia entre 2,5 J/cm2 

e 6,2 J/cm2, apresentaram estatisticamente maior viabilidade que o grupo com menor 

potência (5mW), maior tempo de aplicação (50 segundos) e densidade de energia de 

6,2 J/cm2. Para o teste CV não houve diferença intragrupos, mas houve diferença 

intergrupos entre os controles positivo e negativo. Para a expressão de RNAm por RT-

PCR, os fatores de crescimento VEGF e FGF-2 foram expressos em grande 

quantidade no primeiro período experimental, enquanto que DMP-1 e DSPP não 

foram expressos de maneira significativa. De acordo com os resultados obtidos, frente 

as diferentes densidades de energia, sugere-se que a terapia a laser de baixa 

intensidade manteve os fibroblastos viáveis e aumentou a expressão de RNAm para 

VEGF e FGF-2.  



 

 

  



 

Palavras-chave: Terapia com Luz de Baixa Intensidade. Técnicas de Cultura de 

Células.Dente Decíduo. 

  



 

 



 

ABSTRACT 

 

FGF2, VEGF, DSPP, and DMP-1 expression in cells of the pulp deciduous teeth 

with a Low Intensity Laser. 

 

This study aimed to evaluate the effect of different energy densities of Low Level Laser 

(LLL) on cell viability and proliferation of fibroblasts from the pulp of human primary 

teeth (DHPF) and on the RNAm expression of DMP-1, DSPP, VEGF and FGF-2.  

DHPF were obtained from a biorepository and used at passages 4th to 7th. The cells 

were irradiated with LLL (InGaAlP) according to the following experimental groups: 

Group 1: 1.2 J/cm2 - 05 mW - 10s; Group 2: 2.5 J/cm2 - 05 mW - 20s; Group 3: 3.7 

J/cm2 - 05 mW - 30s; Group 4: 5.0 J/cm2 - 05 mW - 40s;  Group 5: 6.2 J/cm2 - 05 mW 

- 50s; Group 6: 2.5 J/cm2 - 10 mW - 10s; Group 7: 3,7 J/cm2 - 15 mW - 10s; Group 8: 

5.0 J/cm2 - 20 mW - 10s; Group 9: 6.2 J/cm2 - 25 mW - 10s; Negative Control: DMEM 

1% SFB – not irradiated; Positive Control: DMEM 10% SFB – not irradiated. The 

techniques used to evaluate the cell viability/proliferation were MTT and Crystal Violet 

(CV) assays. RT-PCR was used to verify the RNAm expression of DMP-1, DSPP, 

VEGF, and FGF-2. Two-way ANOVA, followed by Tukey test (p<0.05) was used to 

analyze the results. In the intragroup comparison, MTT assay revealed statistically 

significant differences among the periods of 6h, 12h, and 24h, with viability reduction 

as time went by, except for Group 1. In the intergroup comparison, the MTT assay 

showed that the negative control had statistically lower viability than that of the other 

groups (p<0.05), except for Group 5 (5mW/50 s). The groups with higher powers 

(10mW, 15mW, 20mW, and 25mW), shortest application periods (10 s), and energy 

densities between 2.5 J/cm2 and 6.2 J/cm2 exhibited statistically higher viability than 

that of the group with small power (5mW), longer application period (50 s), and energy 

density of 6.2 J/cm2. CV assay did not show intergroup statistically differences. In the 

intragroup comparison, CV assay revealed statistically significant differences between 

positive and negative controls (p<0.05). RT-PCR revealed increased RNAm 

expression of the growth factors VEGF and FGF-2 at the first experimental period, 

while DMP-1 and DSPP was not significant. Based on the results and different energy 

densities used, LLL maintained DHPF viability and increased the RNAm expression of 

VEGF and FGF-2. 

Key words: Low-Level Light Therapy. Cell Culture Techniques. Tooth Deciduous.  
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1 Introdução 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

A polpa dental é constituída por um tecido conjuntivo frouxo especializado 

e seus elementos celulares são essencialmente fibroblastos e odontoblastos 

(UTSUNOMIYA, 1998; MATTUELLA et al., 2007). Em dentes completamente 

formados, estímulos irritantes (como cáries, injúrias físicas ou químicas) atuam sobre 

as células da polpa dentária levando a uma modulação de suas atividades. A resposta 

a estes estímulos é a formação de uma matriz osteogênica específica, com origem 

reacional ou reparadora (TZIAFAS; SMITH; LESOT, 2000; FERREIRA et al., 2006). 

Estas respostas são dependentes de vários fatores como a intensidade, severidade e 

duração do estímulo e podem produzir tanto inflamações reversíveis como 

irreversíveis, ou ainda em alguns casos, necrose total do tecido pulpar. Sobre estas 

células, os estudos com diferentes tipos de Lasers de Baixa Intensidade, utilizados 

em diferentes comprimentos de onda e dosimetrias, atuam basicamente aumentando 

a capacidade de proliferação in vitro (ALMEIDA-LOPES et al., 2001; PEREIRA et al., 

2002; MOORE et al., 2005), estimulando a síntese de proteínas da matriz extracelular 

(PEREIRA et al., 2002; MARQUES et al., 2004) e a produção de fatores de 

crescimento (SAYGUN et al., 2008). 

Os dentes decíduos podem sofrer injúrias pulpares, que podem 

comprometer ou não sua permanência na cavidade oral, sendo muitas vezes 

necessário realizar o tratamento pulpar (FUKS, 2008; MORETTI et al., 2008; 

OLIVEIRA et al., 2013). Para ocorrer o reestabelecimento da saúde da polpa dentária 

trabalhos na literatura têm buscado alternativas terapêuticas aos tratamentos 

convencionais (TZIAFAS; SMITH; LESOT, 2000). Uma destas terapias alternativas 

baseia-se na aplicação do Laser de Baixa Intensidade (LBI) de forma direta 

(UTSUNOMIYA, 1998; FERNANDES et al., 2015; MARQUES et al., 2015) ou indireta 

sobre o tecido pulpar (FERREIRA et al., 2006). De acordo com os autores a terapia 

com Laser de Baixa Intensidade leva a um aumento na síntese de ATP pelas 

mitocôndrias, na síntese de DNA e de RNA, e na síntese de colágeno pelos 

fibroblastos auxiliando o processo de reparo (WILDEN; KARTHEIN, 1998; 

ALGHAMDI; KUMAR; MOUSSA, 2012).  

A terapia com Laser tem sido muito utilizada na área odontológica devido 

aos benefícios que esse método traz. Podem ser utilizados diferentes tipos de laser 
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com diferentes intensidades, o utilizado nesse estudo foi o Laser de Baixa Intensidade 

que é assim chamado porque os níveis ótimos de densidade de energia aplicados são 

baixos, o que confere maiores benefícios justamente por apresentar algumas 

características como menor comprimento de onda e menor densidade de energia, o 

que facilita sua penetração nos tecidos e sua posterior atuação na biomodulação 

celular e tecidual (FARIVAR; MALEKSHAHABI; SHIARI, 2014; GINANI et al., 2015). 

Os objetivos da terapia a laser são melhorar o processo cicatricial das feridas, 

analgesia, regressão do edema com consequente ação anti-inflamatória e 

bioestimulação celular sem causar aumento excessivo da temperatura (KIMURA et 

al., 2002, 2003; ALMEIDA-LOPES, 2003; STABHOLZ; SAHAR-HELFT; MOSHONOV, 

2004; OLIVI; GENOVESE; CAPRIOGLIO, 2009; DE ALENCAR MOLLO et al., 2011; 

MARTENS, 2011; ALGHAMDI; KUMAR; MOUSSA, 2012; BASSO et al., 2012; DE 

COSTER; RAJASEKHARAN; MARTENS, 2013). O LBI também pode promover 

acelerada epitelização, maior grau de vascularização, aumento da síntese de 

colágeno com consequente aumento do metabolismo celular e atuar como 

estimulador ou inibidor de efeito sobre o tecido (OHSHIRO; CALDERHEAD, 1991; 

BASSO et al., 2012).  

No tratamento de dentes decíduos, o LBI pode ser indicado em casos de 

terapia pulpar devido a sua ação anti-inflamatória, promovendo ausência do 

comprometimento da furca ou necrose pulpar, com penetração autolimitante e 

redução ou ausência de sangramento (KIMURA et al., 2003; LIU, 2006; ODABAS et 

al., 2007; TOOMARIAN et al., 2008; FERNANDES et al., 2015; MARQUES et al., 

2015). Ressalta-se que a terapia com Laser de Baixa Intensidade é um procedimento 

indolor, não invasivo e não farmacológico, portanto bem apropriado para o 

atendimento do paciente infantil. 

Estudos in vitro e in vivo têm demonstrado que o LBI consegue modular 

processos fisiológicos, bioquímicos e de metabolização celular, podendo acelerar a 

proliferação celular e atuar na morfodiferenciação de diferentes tipos celulares. Assim, 

estudos mostram que o LBI acelera a proliferação de fibroblastos e a diferenciação de 

osteoblastos nos processos de regeneração e neoformação óssea. Estudos 

histopatológicos têm sido realizados na polpa dental com o intuito de avaliar os efeitos 

do Laser de Baixa Intensidade sobre o processo inflamatório pulpar e sobre a 

produção de proteínas da matriz extracelular (MEC) da polpa (UTSUNOMIYA, 1998; 



21 

1 Introdução 

 
OHBAYASHI et al., 1999; GINANI et al., 2015; MARQUES et al., 2015). Estas 

proteínas da MEC desempenham um papel importante na formação dos tecidos 

mineralizados e também são capazes de atuar na diferenciação, migração e 

proliferação celular durante vários estágios da dentinogênese e do processo 

cicatricial, sendo de fundamental importância no processo de reparo do tecido pulpar.  

Quanto a relação entre LBI e a expressão gênica, estudos mostram que a 

irradiação com laser de baixa intensidade, no espectro de luz vermelho, em 

fibroblastos humanos, pode afetar a expressão de muito genes, que possuem  

diferentes funções, e estimular o crescimento celular diretamente com a regulação de 

genes relacionados com a proliferação celular e indiretamente  com a regulação da 

expressão de genes relacionados com a migração e remodelação celular, síntese de 

DNA, reparo e metabolismo celular (FARIVAR; MALEKSHAHABI; SHIARI, 2014). 

A bioestimulação conseguida in vitro pelo Laser de Baixa Intensidade é 

dependente dos parâmetros de irradiação do Laser utilizados como: comprimento de 

onda, densidade de potência e densidade de energia. Assim, vários parâmetros têm 

sido utilizados com o intuito de induzir a proliferação celular in vitro (ALMEIDA-LOPES 

et al., 2001; KREISLER et al., 2002; PEREIRA et al., 2002; PEPLOW; CHUNG;  

BAXTER, 2010; PEPLOW et al., 2011; ALGHAMDI; KUMAR; MOUSSA, 2012; BASSO 

et al., 2012). A aplicação de parâmetros semelhantes pode exercer diferentes efeitos 

sobre as células em cultura. Dessa forma, parâmetros que melhoram o crescimento 

celular podem melhorar a síntese de proteínas (PEREIRA et al., 2002; MARQUES et 

al., 2004; DAMANTE et al., 2009; ALGHAMDI; KUMAR; MOUSSA, 2012). A dose de 

energia e a irradiância ideal ainda geram muitas dúvidas na literatura (ALMEIDA-

LOPES et al., 2001; ALGHAMDI; KUMAR; MOUSSA, 2012; GINANI et al., 2015). Uma 

revisão sistemática afirma que será necessária uma padronização dos parâmetros 

para o uso do laser de baixa intensidade, melhorando assim não só a comparação 

entre os trabalhos realizados, como os próprios resultados para a aplicação clínica 

ideal (GINANI et al., 2015). Por esta razão é fundamental que se conheça a correta 

combinação destes parâmetros, para alcançar os efeitos desejados nos pacientes. 

Proteínas não colágenas da matriz extracelular têm sido relacionadas à 

regulação dos cristais inorgânicos sobre a matriz do osso, da dentina e esmalte, dentre 

as quais se destaca a proteína da matriz dentinária (DMP-1), originalmente 

encontrada nos dentes e ossos. Trata-se de uma fosfoproteína ácida relacionada a 
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processos de biomineralização (ALMUSHAYT et al., 2006; TURNER, 2007; 

GOLDBERG et al., 2008; BENIASH et al., 2011; MARTINI et al., 2013). A expressão 

da DMP-1 é notada tanto no tecido pulpar quanto nos odontoblastos. Está relacionada 

com a regulação da diferenciação dos odontoblastos, a formação do sistema tubular 

da dentina e a mineralização (ALMUSHAYT et al., 2006; SUZUKI et al., 2012).Outra 

proteína não colágena da matriz extracelular que se destaca é a Sialofosfoproteína 

Dentinária (DSPP), que é uma fosfoproteína ácida relacionada a mineralização da pré-

dentina e da matriz dentinária, ela é quebrada por uma protease em Sialoproteina 

Dentinária (DSP) e Fosfoproteína Dentinária (DPP) (MARTINI et al., 2013; 

YAMAMOTO; OIDA; YAMAKOSHI, 2015). Daí a importância da identificação da 

expressão dessas proteínas nos tecidos irradiados, comprovando a ação do LBI sobre 

o reparo da dentina (THEOCHARIDOU et al., 2017). 

Fatores de crescimento são pequenas proteínas sinalizadoras liberadas 

por diferentes tipos celulares, incluindo os fibroblastos pulpares. Podem atuar de 

diferentes formas com a produção de novos vasos sanguíneos, colágeno, fibroblastos, 

entre outros componentes da matriz extracelular, bem como controlando a quebra do 

colágeno. Um dos fatores de crescimento estudados nesta pesquisa é o Fator de 

Crescimento Endotelial Vascular (VEGF) que atua iniciando e regulando a proliferação 

dos capilares sanguíneos (angiogênese) e atua na permeabilidade vascular. Outro 

fator de crescimento é o Fator de Crescimento de Fibroblastos 2 (FGF-2) que está 

presente na dentina e é produzido por fibroblastos e células endoteliais, atuando na 

angiogênese e nas fases iniciais do reparo da área que sofreu injúria através do 

controle da produção da MEC (MATTUELLA et al., 2007; SHIMABUKURO et al., 

2009). 

Neste estudo, o comprimento de onda foi fixado em 660 nm (laser 

vermelho) e diferentes densidades de energia foram estabelecidas em função do 

tempo de irradiação e em função da potência, de acordo com o grupo experimental. 

Os efeitos da variação da densidade de energia ainda permanecem desconhecidos, 

principalmente quando se trata da observação destes efeitos sobre as células do 

tecido pulpar de dentes decíduos humanos. Muitos estudos têm testado diferentes 

densidades de energia (KUBASOVA et al., 1984; KIPSHIDZE et al., 2001; KREISLER 

et al., 2002; BASSO et al., 2012) e, segundo alguns autores, as densidades de energia 

que variam na faixa de 0,5-4 J/cm2 são mais efetivas em estimular o crescimento 
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celular (ALMEIDA-LOPES et al., 2001; PEREIRA et al., 2002; MARQUES et al., 2004; 

VOLPATO et al., 2011; ALGHAMDI; KUMAR; MOUSSA, 2012; BASSO et al., 2012). 

A procura por soluções e materiais ideais para qualquer área do 

conhecimento dentro da odontologia deve ser direcionada para o conhecimento e 

indicação de medicamentos e terapias biocompatíveis, visando à ocorrência do 

processo de reparo e proporcionando regeneração natural e biológica da polpa 

(MORETTI et al., 2008). O recente progresso no campo científico celular e molecular 

proporcionou um melhor entendimento sobre as alterações e o comportamento do 

tecido pulpar durante o processo de reparo tecidual, permitindo avaliar biologicamente 

as diferentes estratégias de terapia pulpar (LOURENÇO NETO et al., 2013; OLIVEIRA 

et al., 2013). Autores afirmam que a aplicação do LBI pode ser considerada uma 

técnica alternativa para terapia pulpar na prática clínica (KOTLOW, 2008; 

FERNANDES et al., 2015; MARQUES et al., 2015). Porém, existem poucas 

evidências demonstrando que o LBI influencie diretamente na recuperação do tecido 

pulpar de dentes decíduos humanos (DE COSTER; RAJASEKHARAN; MARTENS, 

2013). 

Tendo em vista a ausência de trabalhos na literatura a cerca da influência 

do Laser de Baixa Intensidade sobre o tecido pulpar de dentes decíduos, 

principalmente sobre a capacidade proliferativa in vitro de células provenientes deste 

tecido e com o intuito de averiguar outras opções terapêuticas na odontologia, o Laser 

de Baixa Intensidade foi utilizado nesse estudo, buscando um melhor entendimento 

dos mecanismos envolvidos no metabolismo do tecido pulpar, os quais podem ser 

úteis em terapias pulpares preventivas e curativas de dentes decíduos. 
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2 ARTIGO CIENTÍFICO 

 

O presente artigo será submetido à revista Lasers in Medical Science (FI 2,461). 

  

INTRODUÇÃO 

 A polpa dental é constituída por um tecido conjuntivo frouxo especializado, 

que contém fibras, vasos sanguíneos, terminações nervosas e células, como células 

endoteliais, odontoblastos, células de Schwann, células mesenquimais 

indiferenciadas, porém com predominância de fibroblastos (UTSUNOMIYA, 1998; 

MATTUELLA et al., 2007). A polpa dentária produz respostas a nível celular e 

molecular frente a estímulos irritantes, como cáries e traumas, levando a efeitos 

inflamatórios e regenerativos com a formação de uma matriz osteogênica específica, 

com origem reacional ou reparadora (TZIAFAS; SMITH; LESOT, 2000; FERREIRA et 

al., 2006; COOPER; HOLDER; SMITH, 2014). Os dentes decíduos podem sofrer 

injúrias pulpares, comprometendo ou não sua permanência na cavidade oral, sendo 

de grande importância a possibilidade de realização de tratamento pulpar e a 

manutenção deste dente na cavidade bucal (FUKS, 2008; MORETTI et al., 2008; 

OLIVEIRA et al., 2013).  

Estudos in vitro e in vivo mostraram que o Laser de Baixa Intensidade (LBI), 

utilizado em diferentes comprimentos de onda e dosimetrias, modula processos 

fisiológicos, bioquímicos e de metabolização celular, e atua basicamente aumentando 

a capacidade de proliferação in vitro (ALMEIDA-LOPES et al., 2001; PEREIRA et al., 

2002; MOORE et al., 2005), estimulando a síntese de proteínas estruturais (PEREIRA 

et al., 2002; MARQUES et al., 2004), a produção de fatores de crescimento (SAYGUN 

et al., 2008) e atuando na morfodiferenciação de diferentes tipos celulares 

(UTSUNOMIYA, 1998; OHBAYASHI et al., 1999; GINANI et al., 2015; MARQUES et 

al., 2015). 

A Proteína da Matriz Dentinária 1 (DMP-1) é uma fosfoproteína ácida 

relacionada a processos de biomineralização da dentina (ALMUSHAYT et al., 2006; 

TURNER, 2007; GOLDBERG et al., 2008; BENIASH et al., 2011; MARTINI et al., 

2013). Está relacionada com a regulação da diferenciação dos odontoblastos, a 

formação do sistema tubular da dentina e a mineralização (ALMUSHAYT et al., 2006; 

SUZUKI et al., 2012). Outra proteína não colágena da matriz extracelular presente em 
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grande quantidade na dentina é a Sialofosfoproteína Dentinária (DSPP), que é uma 

fosfoproteína ácida relacionada a mineralização da pré-dentina e da matriz dentinária, 

ela é quebrada por uma protease em Sialoproteina Dentinária (DSP) e Fosfoproteína 

Dentinária (DPP) (PRASAD; BUTLER; QIN, 2010; MARTINI et al., 2013; YAMAMOTO; 

OIDA; YAMAKOSHI, 2015). Daí a importância da identificação da expressão dessas 

proteínas nos tecidos irradiados, comprovando a ação do LBI sobre o reparo da 

dentina (THEOCHARIDOU et al., 2017). 

Fator de Crescimento Endotelial Vascular (VEGF) é um fator de 

crescimento produzido por diferentes tipos celulares, dentre eles o fibroblasto. Atua 

iniciando e regulando a proliferação dos capilares sanguíneos (angiogênese) e na 

permeabilidade vascular, contribui para o maior aporte sanguíneo, suprimento de 

oxigênio, transporte de células-tronco indiferenciadas ao tecido lesado levando ao 

reparo tecidual (MATTUELLA et al., 2007; GOLDBERG; NJEH; UZUNOGLU, 2015). 

Outro fator de crescimento expresso por fibroblastos é o Fator de Crescimento de 

Fibroblastos 2 (FGF-2) que está presente na dentina e é produzido por fibroblastos e 

células endoteliais, atuando na angiogênese, nas fases iniciais do reparo da área que 

sofreu injúria através do controle da produção da matriz extracelular (MEC), na 

proliferação, migração e mineralização de células pulpares (SHIMABUKURO et al., 

2009; ABD-ELMEGUID et al., 2012). Esses fatores de crescimento estão envolvidos 

na regulação de importantes eventos celulares, permitindo o reparo do tecido pulpar. 

Assim, com a ausência de trabalhos na literatura a cerca da influência do 

Laser de Baixa Intensidade sobre o tecido pulpar, principalmente sobre a capacidade 

proliferativa in vitro de células oriundas deste tecido, e com o intuito de averiguar 

outras opções terapêuticas para dentes decíduos, o objetivo deste estudo foi avaliar 

o efeito de diferentes densidades de energia do Laser de Baixa Intensidade na 

viabilidade e proliferação de fibroblastos derivados da polpa de dentes decíduos 

humanos; e da expressão de RNAm para DMP-1, DSPP, VEGF e FGF-2.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Comitê de Ética 

Seguindo princípios éticos e jurídicos, a realização deste trabalho foi 

avaliada pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos da Faculdade de 



29 

2 Artigo 
 

Odontologia de Bauru – Universidade de São Paulo e foi aprovado sob o número 

CAAE: 53785716.6.0000.5417 (ANEXO 1). 

Foram utilizados fibroblastos da polpa de dentes decíduos humanos 

obtidos através de um Biorrepositório criado e devidamente regulamentado pelas 

diretrizes do CEP e CONEP, aprovado sob o número CAAE 49806215.6.0000.5417, 

tendo como pesquisadora responsável a Profa. Dra. Thais Marchini de Oliveira. O 

paciente foi devidamente informado sobre os riscos e a utilização do material biológico 

anteriormente doado por ele para o Biorrepositório através da assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)(ANEXO 2). 

 

Determinação dos Grupos 

As doses de energia e os controles positivo e negativo foram baseados em 

estudos prévios (DAMANTE et al., 2009; VOLPATO et al., 2011; FERNANDES et al., 

2016). Os grupos foram divididos de acordo com a irradiação com o Laser de Baixa 

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

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

a seguir: 

- Grupo 1 (G1) : Laser Vermelho; 1,2 J/cm2; 05 mW; 10 seg. 

- Grupo 2 (G2) : Laser Vermelho; 2,5 J/cm2; 05 mW; 20 seg. 

- Grupo 3 (G3) : Laser Vermelho; 3,7 J/cm2; 05 mW; 30 seg. 

- Grupo 4 (G4) : Laser Vermelho; 5,0 J/cm2; 05 mW; 40 seg. 

- Grupo 5 (G5) : Laser Vermelho; 6,2 J/cm2; 05 mW; 50 seg. 

- Grupo 6 (G6) : Laser Vermelho; 2,5 J/cm2; 10 mW; 10 seg. 

- Grupo 7 (G7) : Laser Vermelho; 3,7 J/cm2; 15 mW; 10 seg. 

- Grupo 8 (G8) : Laser Vermelho; 5,0 J/cm2; 20 mW; 10 seg. 

- Grupo 9 (G9) : Laser Vermelho; 6,2 J/cm2; 25 mW; 10 seg. 

- Controle Negativo (C-) : DMEM, 1% SFB. 

- Controle Positivo (C+) : DMEM, 10% SFB. 

 

Cultura Celular 

Fibroblastos pulpares de dentes decíduos humanos após a 4ª passagem 

foram distribuídos em placas de 96 poços, na densidade celular de 1 x 104 células por 

poço em meio DMEM (Dulbecco’s modified Eagle’s medium - Sigma Chemical Co, St. 
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Louis, MO) suplementado com Soro Fetal Bovino (SFB) a 10% e deixadas para 

adesão ao frasco de cultura em estufa por 24h. Após este período todos os poços 

receberam meio suplementado com SFB a 1% com a finalidade de sicronizar o ciclo 

celular antes da irradiação (KARU, 1989; DAMANTE et al., 2009; TAGLIANI et al., 

2010). Em seguida, um novo meio de cultura (Dulbecco’s modified Eagle’s medium - 

Sigma Chemical Co, St. Louis, MO) sem corante de vermelho de fenol (incolor) foi 

adicionado aos grupos experimentais e controles (DAMANTE et al., 2009) e antes da 

irradiação foi realizada a calibração do Laser de Baixa Intensidade para garantir maior 

confiabilidade dos resultados encontrados (HADIS et al., 2016). 

Os grupos experimentais receberam irradiação. O controle negativo e o 

controle positivo não foram irradiados. O controle negativo foi composto por poços 

com 1x104 células com DMEM suplementado com 1% de SFB e o controle positivo foi 

composto por poços que receberam DMEM suplementado com 10% de SFB 

(DAMANTE et al., 2009; FERNANDES et al., 2016). 

 

Irradiação com Laser de Baixa Intensidade 

A irradiação com o Laser de Baixa Intensidade - Índio gálio alumínio fósforo/ 

Aluminium-gallium-indium-phosphide (InGaAlP) (Twin Flex Evolution MMOptics® – 

São Carlos, Brasil) no comprimento de onda de 660nm (vermelho); área do feixe de 

saída - 0,04 cm2, variando a densidade de energia em função da potência e do tempo 

de irradiação foi empregada para cada grupo experimental, aplicada no fundo de cada 

poço previamente escolhido das placas de poliestireno TPP (Trasadingen, Suiça). A 

distância entre o feixe de laser e a monocamada celular foi constante permanencendo 

em 1 mm (EDUARDO et al., 2008; DAMANTE et al., 2009; VOLPATO et al., 2011; 

FERNANDES et al., 2016). E, sobretudo, a porcentagem da perda de energia foi 

considerada no experimento seguindo os estudos prévios (DAMANTE et al., 2009; 

DAMANTE; MARQUES, 2014).  Para evitar a influência de outras fontes de luz 

indesejáveis, as placas de cultura foram envoltas por uma máscara confeccionada em 

cartolina preta com orifícios localizados na posição dos poços dos grupos 

experimentais, sendo que cada orifício possuia o diâmetro da ponta ativa do laser e 

estava vedado individualmente por uma portinhola, permitindo que apenas o orifício 

do poço irradiado permanecesse aberto durante a aplicação do LBI, enquanto todos 
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os outros eram mantidos ao abrigo da luz (PEREIRA et al., 2002; VOLPATO et al., 

2011; FERNANDES et al., 2016). 

Os grupos foram plaqueados em triplicata e os experimentos repetidos três 

vezes (FRESHNEY, 2000; DAMANTE et al., 2009; VOLPATO et al., 2011; 

FERNANDES et al., 2016). 

 

Análise da Viabilidade e Proliferação Celular  

 

- Ensaio de MTT 

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

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

amarela) a cristais de formazan (cor azul/púrpura) insolúveis, pela atividade 

metabólica celular da enzima mitocondrial succinato desidrogenase (SDH), sendo que 

esse processo só ocorre em células viáveis (MOSMANN, 1983).  

A solução de MTT foi feita com a dissolução do MTT em DMEM puro na 

proporção 0,5mg/mL e após foi filtrada e esterilizada utilizando filtro Millipore 0,22 µm. 

Terminado os períodos propostos 6h, 12h e 24h pós-irradiação, foram adicionados 

110 uL/poço da solução de MTT às células. As placas foram envoltas por papel 

alumínio, sob o abrigo da luz, e incubadas por um período de 04 horas , em uma estufa 

a 37°C em 5% de CO2. Após esse período, a solução de MTT foi aspirada  dos poços 

e foram adicionados 200 μL/poço de DMSO (Dimetil Sulfóxido - Fisher Scientific, 

Hampton, VA, EUA) e permaneceram por 30 minutos fora da estufa em temperatura 

ambiente, antes da leitura no espectrofotômetro. A absorbância foi determinada em 

aparelho de espectrofotômetro (Synergy H1 MultiMode Reader, BioTek, Winooski, 

Vermont, USA) com comprimento de onda de 570 nm (DAMANTE et al., 2009; 

VOLPATO et al., 2011; GASQUE et al., 2014; FERNANDES et al., 2016). 

 

- Ensaio de Cristal Violeta (CV) 

O Cristal Violeta é um corante responsável por avaliar a proliferação celular 

por corar o ácido desoxirribonucléico (DNA) celular, e essa reação só ocorre em 

células viáveis (GILLIES; DIDIER; DENTON, 1986; KUENG; SILBER; 

EPPENBERGER, 1989). 
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Ao final dos períodos propostos 6h, 12h e 24h pós-irradiação, os 

sobrenadantes dos poços foram descartados e estes foram lavados com PBS 1X e 

em seguida fixados com Metanol 100% (Vetec – Sigma-Aldrich, Duque de Caxias, RJ, 

Brasil) por 10 minutos. Em seguida, em ambiente ao abrigo da luz, foi adicionada a 

solução de Cristal violeta nos poços permanecendo por 3 minutos. A solução foi 

removida e os poços foram lavados com solução PBS 1x por 2 vezes seguidas.  Por 

fim, foi adicionada aos poços a solução de Citrato de sódio 0,05 mol.L por 10 minutos. 

Passado esse período a leitura da absorbância foi feita no espectrofotômetro (Synergy 

H1 MultiMode Reader, BioTek, Winooski, Vermont, USA) com comprimento de onda 

ajustado para 540 nm (FERNANDES et al., 2016). 

 

Avaliação da Expressão de RNAm por RT-PCR 

A expressão de RNAm foi avaliada pelo Reação em Cadeia da Polimerase 

em Tempo Real considerando os períodos 6h, 12h e 24h após a irradiação das 

células. Essa técnica consiste na extração do RNAm total das células após o 

tratamento realizado utilizando PureLink™ RNA Mini Kit (LifeTechnologies®, 

Carlsbad, California, USA), de acordo com as recomendações do fabricante. Em 

seguida, para quantificar e determinar a qualidade do RNAm de cada amostra foi 

realizada a leitura em espectrofotômetro Nanodrop® (ND-1000, Thermo Fisher 

Scientific®, Waltham, MA, USA) (JEON et al., 2014; HUR et al., 2015; 

THEOCHARIDOU et al., 2017). 

A fita complementar de DNA (DNAc) foi obtida a partir da transcrição do 

RNAm utilizando Kit High Capacity cDNA Reverse Transcription (Applied 

Biosystems®, Foster City, California, USA), segundo recomendações do fabricante. 

Os alvos foram sintetizados e validados: DMP-1 (catálogo: Hs01009390_m1), DSPP 

(catálogo: Hs00171962_m1), VEGF (catálogo: Hs00900055_m1) e FGF-2 (catálogo: 

Hs00266645_m1) e foram adquiridos da empresa  Thermo Fisher Scientific®, sendo 

utilizados segundo recomendações do kit TaqMan® Gene Expression Master Mix 

(LifeTechnologies, Branchburg, NJ, USA). Foram adicionados à uma placa de 384 

poços com as amostras (Applied   Biosystems®,  USA). Após a confecção dos ensaios 

a placa foi inserida e lida no aparelho  VIIA 7 (Applied Biosystems®, USA). Como gene 

de referência para normalizar os resultados foi usada a β-Actina (catálogo: 

Hs99999903_m1). 
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Análise Estatística 

 A análise estatística foi realizada com SigmaPlot versão 12.3 (2011 Systat 

Software, Alemanha). As premissas de igualdade de variâncias e distribuição normal 

dos erros foram verificadas. Uma vez que os pressupostos estavam satisfeitos, foram 

aplicados Análise de Variância (ANOVA) a dois critérios seguida pelo teste de Tukey, 

considerando o nível de significância de 5%.  

 

RESULTADOS 

 

Avaliação da Viabilidade e Proliferação Celular  

 O Ensaio de MTT revelou diferença estatisticamente significativa entre os 

períodos estudados : 6h, 12h e 24h (p<0,000).  Todos os grupos apresentaram 

diminuição da viabilidade com o passar do tempo, exceto o G1. Houve também 

diferença estatisticamente significativa entre os grupos experimentais (G1 a G9), 

controle negativo (C-) e controle positivo(C+). O controle negativo apresentou uma 

média estatisticamente menor que os grupos: G1 (p=0,000), G2 (p=0,000), G3 

(p=0,005), G4 (p=0,000), G6 (p=0,000), G7 (p=0,000), G8 (p=0,000), G9 (p=0,000), 

porém sem diferença estatística com o G5 (p=0,459) (Figura 1). O controle positivo 

apresentou diferença estatisticamente significativa com o controle negativo (p=0,000) 

e o G5 (p=0,024), apresentando maior viabilidade celular. 
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Figura 1 – Ensaio de MTT: Diferenças das médias de absorbância entre os grupos controle negativo  

(C-) e os demais grupos (Teste Anova a dois critérios, seguido do Teste de Tukey). 
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Para dados em porcentagem, quando comparado o controle positivo com 

os demais grupos, observa-se diferença entre os grupos, sendo que G5 e o controle 

negativo apresentaram menor viabilidade celular (Figura 2). 

Com relação as diferentes dosimetrias estudadas, observou-se que o G5 

(5mW/50seg) exibiu menor média de viabilidade celular em relação ao G1( 

5mW/10seg) (p=0,029), G6 (10mW/10seg) (p=0,000), G7 (15mW/10seg) (p=0,000), 

G8 (20mW/10seg) (p=0,005) e G9 (25mW/10seg)(p=0,001), com diferença 

estatisticamente significativa.  

 

 
Figura 2 – Ensaio MTT: Análise da Viabilidade Celular dos grupos experimentais em relação ao 

controle positivo(C+), dados em porcetagem. Considerando os períodos 6h, 12h e 24h. 

 

No Ensaio de Cristal Violeta observou-se que não houve diferença 

estatisticamente significativa entre os períodos 6h, 12h e 24h (p=0,2046). Na 

comparação intergrupos houve diferença estatisticamente significativa entre o 

controle positivo e o controle negativo (p=0,008) (Figura 3).  
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Figura 3 – Ensaio CV: Diferenças das médias de absorbância entre os grupos controle 

positivo (C+) e o controle negativo (C-) (Teste Anova a dois critérios, seguido do Teste 

de Tukey). 
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Para dados em porcentagem, quando comparado o controle positivo com 

os demais grupos, observou-se diferença entre os grupos, sendo que G5 e G6 

apresentaram maior viabilidade celular que os demais grupos e todos os grupos 

apresentaram maior viabilidade no período inicial de 6h em comparação aos demais 

períodos (Figura 4). 

Figura 4 – Ensaio CV: Análise da Viabilidade Celular dos grupos experimentais em relação ao 

controle positivo(C+), dados em porcetagem.  Considerando os períodos 6h, 12h e 24h. 

 

Avaliação da Expressão de RNAm por RT-PCR 

A expressão gênica de RNAm pelos fibroblastos de dentes decíduos 

humanos para os alvos DMP-1, DSPP, VEGF e FGF-2 foi realizada utilizando o teste 

RT-PCR. Observou-se que DMP-1 e DSPP não foram expressas de maneira 

significativa para avaliação. Os genes VEGF e FGF-2 foram expressos nos três 

períodos analisados (6h, 12h e 24h).  

Para VEGF, na comparação intragrupos, observou-se que houve diferença 

estatisticamente significativa entre os períodos (6h, 12h e 24h): G2(6h)>G2(12h) 
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(p=0,000), G2(6h)>G2(24h) (p=0,014),  G3(6h)>G3(12h) (p=0,000), G3(6h)>G3(24h) 

(p=0,001), G4(6h)>G4(12h) (p=0,004),  G5(6h)>G5(12h) (p=0,031), G5(6h)>G5(24h) 

(p=0,013), G6(6h)>G6(12h) (p=0,000), G6(6h)>G6(24h) (p=0,000), G8(6h)>G8(24h) 

(p=0,001), G9(6h)>G9(24h) (p=0,008). Na comparação intergrupos para o VEGF não 

houve diferença estatisticamente significativa (Figura 5). 

Figura 5 – Análise por RT-PCR da expressão de RNAm para VEGF: comparação intergrupos, nos 

períodos 6h, 12h e 24h. O gene de referência utilizado foi a B. act. 

Para FGF-2, na comparação intragrupos, observou-se que houve diferença 

estatisticamente significativa entre os períodos (6, 12 e 24h): para todos os grupos 

(G1 a G9 e C+), sendo que o período 6h apresentou maior expressão de FGF-2 que 

o período 12h e que o período 24h (p=0,000). Na comparação intergrupos para o FGF-

2 houve diferença entre os grupos: G3>G8 (p=0,027), G3>G9 (p=0,001), G3>C+ 

(p=0,003), G6>G8 (p=0,021), G6>G9 (p=0,001) e G6>C+ (p=0,002) no período 6h 

(Figura 6). 
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Figura 6 – Análise por RT-PCR da expressão de RNAm para FGF-2: comparação intergrupos, nos 

períodos 6h, 12h e 24h. (*) diferença estatisticamente significativa na expressão de FGF-2 entre os 

grupos experimentais, nos períodos 6h, 12h e 24h. O gene de referência utilizado foi a B. act. 

 

Discussão 

Muitos estudos avaliaram o efeito do Laser de Baixa Intensidade sobre 

diferentes tipos celulares como em fibroblastos imortalizados (PEREIRA et al., 2002; 

AZEVEDO et al., 2006; PEPLOW; CHUNG;  BAXTER, 2010), fibroblastos gengivais 

(KREISLER et al., 2002; POURZARANDIAN et al., 2005; DAMANTE et al., 2009), 

fibroblastos pulpares de dentes permanentes (ALMEIDA-LOPES et al., 2001) e 

células-tronco pulpares oriundas de dentes permanentes e de dentes decíduos 

(EDUARDO et al., 2008; ZACCARA et al., 2015; FERNANDES et al., 2016; 

THEOCHARIDOU et al., 2017), mas estudos especificamente em fibroblastos 

pulpares de dentes decíduos ainda permanece escasso. Por serem os fibroblastos, 

as células mais abundantes no tecido pulpar podemos observar a relevância desse 

estudo pioneiro abordar a ação do LBI sobre este tipo celular buscando alternativas 

de tratamento regenerativo pulpar em dentes decíduos. 

Neste estudo, para fibroblastos derivados da polpa de dentes decíduos 

humanos, a proliferação e viabilidade foram significativas entre as dosimetrias 



40 

2 Artigo 
 

estudadas, sendo que menor viabilidade celular foi observada a uma dosimetria de 

6,2J/cm2 com tempo de exposição ao laser de 50 segundos e potência de 05mW (G5), 

que apresentou diferença com o controle positivo, que é o grupo não irradiado e que 

se manteve em condições normais em DMEM com 10% SFB. Os grupos variaram a 

densidade de energia em função da potência e do tempo de aplicação do laser, 

observou-se que os grupos com maiores potências (10mW, 15mW, 20mW e 25mW), 

menores tempos de aplicação (10 segundos) e densidades de energia entre 2,5 J/cm2 

e 6,2 J/cm2, apresentaram estatisticamente maior viabilidade que o grupo com menor 

potência (5mW), maior tempo de aplicação do laser (50 segundos) e densidade de 

energia de 6,2 J/cm2.  

No presente estudo, quando comparados o G5 (6,2J/cm2, 05mW, 50 

segundos, 125mw/cm2) com o G9 (6,2J/cm2, 25mW, 10 segundos, 625mW/cm2), que 

receberam densidades de energia iguais e irradiâncias diferentes, apresentaram 

diferenças estatisticamente significativas entre si, sendo que o G9 teve melhores 

resultados de viabilidade celular. Assim como ocorreu em nosso estudo, alguns 

estudos mostram que maiores densidades de potência associadas a menores tempo 

de exposição a irradiação mostram-se mais benéficas para o crescimento celular in 

vitro do que menores densidades de  potência associadas a maiores tempos de 

exposição a irradiação (ALMEIDA-LOPES et al., 2001; EDUARDO et al., 2008).  

A diferença de viabilidade e proliferação celular vista no ensaio MTT com o 

passar do tempo de 6h a 24h para todos os grupos, mostrou uma predominância na 

redução da viabilidade celular com o passar do tempo, exceto para a densidade de 

energia de 1,2 J/cm2 , com 5 mW de potência e tempo de irradiação de 10 segundos 

(G1), em que foi observado um aumento da viabilidade celular com o passar do tempo. 

Existem muitos trabalhos na literatura visando estabelecer os melhores parâmetros 

de irradiação e há uma dificuldade em estabelecê-los. Estudos utilizando o LBI no 

espectro de cor vermelho sobre fibroblastos de dentes decíduos relacionadas a 

expressão dos genes avaliados neste estudo não foram encontrados na literatura, o 

que dificulta a discussão dos resultados encontrados. 

A expressão do RNAm das proteínas da matriz extacelular e de fatores de 

crescimento foi avaliada utilizando o RT-PCR. Os resultados revelam que não houve 

a expressão significativa de DMP-1 e DSPP. Uma possível explicação é devido ao 

tipo celular estudado, fibroblastos pulpares de dentes decíduos, visto que a literatura 
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mostra que são os odontoblastos ou células que se differenciarão em odontoblastos, 

as chamadas odontoblastos-like, que são células com funções semelhantes a dos 

odontoblastos, envolvidas na secreção da pré-dentina nas fases iniciais da 

dentinogênese, com a secreção de proteínas não colagenosas como a DSPP e a 

DMP-1, e na posterior biomineralização e formação da dentina (PRASAD; BUTLER; 

QIN, 2010). A literatura mostra que ratos com a ausência de DMP-1 apresentaram 

uma diminuição da expressão de DSPP (YE et al., 2004; PRASAD; BUTLER; QIN, 

2010), sugerindo que DMP-1 possa controlar a expressão de DSPP e isto foi 

comprovado posteriormente também em outros estudos, onde observou-se que DMP-

1 pode estar envolvida na regulação da transcrição da DSPP nas fases iniciais da 

dentinogênese (NARAYANAN et al., 2006). Isso pode ser visto em nosso estudo, onde 

os dois genes apresentaram expressão irregular e insignificante. 

O VEGF é expresso por diferentes tipos celulares, atua na regulação de 

sinais intercelulares e está ligado ao processo de angiogênese, formação de novos 

vasos sanguíneos a partir de vasos pré-existentes, contribuindo para a regeneração 

tecidual (MATTUELLA et al., 2007).  Na comparação intragrupos, observamos que o 

VEGF teve expressões maiores no período inicial (6h pós-irradiação com LBI), quando 

comparado aos períodos de 12h e 24h pós-irradiação, mas isso não ocorreu para 

todos os grupos. Quando foi realizada a comparação intergrupos, observou-se que 

não houve diferença entre as dosimetrias estudadas para a expressão de VEGF ser 

maior ou menor, supondo que todos as dosimetrias são benéficas para a produção 

desse importante fator de crescimento. 

O FGF-2 está envolvido na diferenciação de odontoblastos, na secreção de 

dentina, na modulação da proliferação, migração e mineralização de células pulpares 

de dentes humanos (SHIMABUKURO et al., 2009). Este fator tem grande atuação na 

regeneração e cicatrização de feridas, por regular processos como proliferação, 

migração e mineralização celular. O FGF-2 é produzido por fibroblastos e células 

endoteliais.  Sua expressão foi maior no período inicial (6h pós-irradiação com LBI) 

em comparação com os períodos de 12h e 24h pós-irradiação, mostrando sua ação 

imediata no tecido e diminuição com o passar do tempo, isso ocorreu para todas as 

dosimetrias analisadas e talvez em períodos anteriores a 6h, poderemos observar 

maiores expressões do RNAm do FGF-2. Não existem estudos avaliando 

especificamente a atuação da FGF-2 em fibroblastos de dentes decíduos, apesar de 
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alguns estudos avaliarem a atuação desse fator de crescimento em células pulpares 

de uma maneira geral para dentes permanentes (SHIMABUKURO et al., 2005, 2009; 

MULLANE et al., 2008), nos fibroblastos do ligamento periodontal de dentes decíduos 

(YANAGITA et al., 2014) e em células mesenquimais da polpa dentária e SHED (KIM 

et al., 2014). Os estudos se referem a capacidade do FGF-2 quando aplicado sobre a 

cultura de células em atuar na proliferação celular, migração celular e angiogênese. 

Nosso estudo é pioneiro no estudo da expressão de RNAm desses fatores de 

crescimento e dessas proteínas da matriz extracelular em fibroblastos pulpares de 

dentes decíduos, mostrando a importância de avaliar o comportamento dessas células 

após aplicação de LBI. 

Quando foram comparadas diferentes dosimetrias, observou-se que o G3 

(3,7 J/cm2, 05mW, 30 segundos) e o  G6 (2,5 J/cm2, 10mw, 10 segundos) tiveram 

diferenças significativas com o controle positivo, mostrando que a atuação do laser 

nesses casos foi expressiva na produção do FGF-2, utilizando as fluências de 3,7 

J/cm2 e 2,5 J/cm2, possivelmente haverá uma melhora no reparo e produção de 

dentina. 

Neste estudo observamos a expressão de RNAm para VEGF e FGF-2, o 

que comprova a ação benéfica e estimulatória do laser in vitro na angiogênese. Não 

observamos quantidade expressiva de RNAm de DMP-1 e DSPP. Para estudos 

futuros utilizando outras metodologias será possível verificar a expressão das 

proteínas destes alvos. 

Ainda não se sabe a densidade de energia ideal para que haja a 

viabilidade/proliferação celular e a expressão de fatores de crescimento pelos 

fibroblastos de dentes decíduos. Observamos que quando utilizou-se os parâmetros: 

densidade de energia 2,5J/cm2 , potência de 10mW por um tempo de 10 segundos, 

houve de forma geral melhores resultados nos diferentes ensaios e métodos 

utilizados. Porém, por se tratar de um trabalho laboratorial não podemos extrapolar os 

resultados direto para a prática clínica, sem antes avaliar o efeito do Laser de Baixa 

Intensidade para os diferentes tipos celulares, por ser o tecido pulpar rico em outros 

tipos celulares além dos fibroblastos. Assim, outros estudos devem ser realizados 

para a padronização dos melhores parâmetros do LBI para as células pulpares dos 

dentes decíduos. Estudos in vitro são importantes para orientar os parâmetros que 
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serão aplicados em futuras pesquisas, empregando modelos in vivo e ensaios clínicos 

(PEREIRA et al., 2002; TAGLIANI et al., 2010).  

 

CONCLUSÃO 

De acordo com os resultados obtidos, frente as diferentes densidades de 

energia, sugere-se que a terapia a laser de baixa intensidade manteve os fibroblastos 

viáveis e aumentou a expressão de RNAm para VEGF e FGF-2. 
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3 DISCUSSÂO 

 

Visando proporcionar uma melhor interpretação dos resultados obtidos 

neste trabalho, serão discutidos inicialmente os aspectos referentes à amostra bem 

como a metodologia aplicada para obtenção dos resultados. Posteriormente, serão 

realizadas considerações sobre os resultados obtidos mediante análise dos dados e 

comparando-os com outros trabalhos existentes na literatura 

 

Amostra 

Muitos estudos avaliaram o efeito do Laser de Baixa Intensidade sobre 

diferentes tipos celulares como em fibroblastos imortalizados (PEREIRA et al., 2002; 

AZEVEDO et al., 2006; PEPLOW; CHUNG;  BAXTER, 2010), fibroblastos gengivais 

(ALMEIDA-LOPES et al., 2001; KREISLER et al., 2002; POURZARANDIAN et al., 

2005; DAMANTE et al., 2009), fibroblastos pulpares de dentes permanentes 

(ALMEIDA-LOPES et al., 2001) e células-tronco pulpares oriundas de dentes 

permanentes e de dentes decíduos (EDUARDO et al., 2008; ZACCARA et al., 2015; 

FERNANDES et al., 2016; THEOCHARIDOU et al., 2017), mas estudos 

especificamente em fibroblastos pulpares de dentes decíduos ainda permanece 

escasso. Por serem os fibroblastos, as células mais abundantes no tecido pulpar 

podemos observar a relevância desse estudo pioneiro abordar a ação do LBI sobre 

este tipo celular buscando alternativas de tratamento pulpar em dentes decíduos. 

Existem diferenças entre dentes decíduos e dentes permanentes, quanto  

a expressão gênica, processo de desenvolvimento do dente, morfologia, ciclo vital e 

características histológicas. Sabe-se que dentes decíduos apresentam diferentes 

respostas celulares frente a estímulos externos, como em testes de sensibilidade, 

traumatismos dentários e exposição a materiais capeadores pulpares (KIM et al., 

2014). Portanto, células pulpares de dentes decíduos, isoladas em cultura,  podem 

apresentar funções e respostas a terapias pulpares regenerativas  de forma diferente 

do que ocorreria com células pulpares de dentes permanentes. Desta forma, torna-se 

importante o estudo da atuação do LBI sobre as células pulpares oriundas de dentes 

decíduos.  

Sabe-se que existem possíveis diferenças entre fibroblastos da polpa 

dental de dentes permanentes e decíduos (SHEKAR; RANGANATHAN, 2012; 



52 

3 Discussão 
 

SIPERT et al., 2013). Além disso, estudos prévios mostraram diversos efeitos da 

irradiação do laser em tipos variados de células, incluindo cultura primária e linhagens 

imortalizadas (PEPLOW; CHUNG;  BAXTER, 2010). Visto que diferentes linhagens 

celulares podem responder peculiarmente a diferentes parâmetros de irradiação, 

existe, portanto, a necessidade de estabelecer parâmetros de dosimetria específicos 

para cada tipo celular. 

Na polpa de dentes permanentes, os estudos demonstram que o Laser de 

Baixa Intensidade, quando usado em situações de exposição pulpar diminui o 

processo inflamatório (UTSUNOMIYA, 1998; MARQUES et al., 2015) e acelera o 

reparo do tecido pulpar pela formação de uma matriz fibrosa e de uma ponte de 

dentina, além da produção de proteínas colagênicas. Da mesma forma, quando 

aplicados indiretamente em cavidades preparadas sem exposição pulpar, o Laser de 

Baixa Intensidade também se mostrou capaz de causar uma biomodulação da 

atividade das células pulpares com menos inflamação e bioestimulação da 

dentinogênese reacional (FERREIRA et al., 2006). 

 

Metodologia 

Os efeitos da fotobiomodulação do LBI são conhecidos e amplamente 

estudados utilizando diferentes tipos de laser,  diferentes dosimetrias e diferentes tipos 

celulares. Sabe-se que pode atuar na proliferação e viabilidade celular (ALMEIDA- 

LOPES et al., 2001; PEREIRA et al., 2002; MOORE et al., 2005; ZACCARA et al., 

2015), no aumento da vascularização (OHSHIRO; CALDERHEAD, 1991; BASSO et 

al., 2012), na cicatrização de feridas (ALMEIDA-LOPES et al., 2001), na expressão de 

proteínas (PEREIRA et al., 2002; MARQUES et al., 2004) e na expressão de fatores 

de crescimento (SAYGUN et al., 2008).  E em alguns tipos celulares específicos, como 

as células-tronco, o LBI promove, além desses efeitos, a diferenciação celular e tem 

contribuído para avanços na biomedicina e engenharia tecidual (THEOCHARIDOU et 

al, 2017).  

Para a atuação do LBI ser eficaz nas células, estas precisam estar sob 

déficit no suplemento do meio in vitro, o que simula o estresse celular visto in vivo, 

dessa forma as células não estarão em estado de homeostasia celular e a atuação do 

LBI possivelmente será melhor (KARU, 1989; DAMANTE et al., 2009; TAGLIANI et 

al., 2010; VOLPATO et al., 2011; MOURA-NETTO et al, 2016). Para tanto fez-se 



53 

3 Discussão 
 

necessária a diminuição da concentração de Soro Fetal Bovino (SFB) de 10% para 

1%, gerando um déficit no suplemento do meio e alterando o estado de homeostasia 

das células estudadas, seguindo estudos prévios (DAMANTE et al., 2009; 

FERNANDES et al., 2016). 

Para padronizar a aplicação do LBI sobre todos os poços que foram 

irradiados, e sabendo que a distância entre a fonte de luz e a superfície da placa, onde 

foi aplicada a luz é importante, nos experimentos propostos, o Laser foi aplicado 

através do fundo da placa de 96 poços, que é transparente, mantendo uma distância 

constante entre a fonte de luz e a superfície de aplicação do laser. Desta forma, o 

feixe de Laser não transpôs o meio de cultura e foi aplicado diretamente sobre a 

monocamada de células, seguindo a metodologia adotada por estudos prévios 

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

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

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

A utilização de dois tipos de ensaios colorimétricos para avaliação da 

viabilidade e proliferação celular pretende averiguar se o efeito do laser sobre o tecido 

está ocorrendo em função do comprimento de onda e da potência aplicados, que é o 

desejável, ou em função da coerência da luz  (VOLPATO et al., 2011). Assim foram 

realizados Ensaios MTT e Cristal Violeta para avaliação da viabilidade/proliferação 

dos fibroblastos de dentes decíduos humanos, segundo estudos prévios (EDUARDO 

et al., 2008; FERREIRA et al., 2009; FERNANDES et al., 2016). Nesse estudo foi 

realizado o ensaio MTT para avaliar as células que se apresentavam viáveis 6h, 12h 

e 24h após a irradiação com o LBI. O ensaio MTT é utilizado para determinar a 

viabilidade celular, quantificada pela redução deste sal a cristais de formazan (cor 

azul/púrpura), pela atividade metabólica celular de enzimas mitocondriais 

(desidrogenases mitocondriais) (MOSMANN, 1983). Como o LBI tem ação sobre o 

metabolismo celular e síntese de DNA, atuando na síntese de ATP, além do ensaio 

de MTT que avalia a viabilidade pela ação de uma enzima mitocondrial, fez-se 

necessário a utilização de outro teste que avaliasse a viabilidade e proliferação celular, 

visando uma maior confiabilidade dos resultados (WILDEN; KARTHEIN, 1998; 

ALGHAMDI; KUMAR; MOUSSA, 2012). Assim, nesse estudo utilizamos o Ensaio 

cristal violeta. 
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O Ensaio Cristal violeta possui algumas vantagens como o custo baixo e 

facilidade em sua realização. O Cristal Violeta é um corante que consegue corar o 

DNA celular e essa reação só ocorre em células viáveis (GILLIES; DIDIER; DENTON, 

1986; KUENG; SILBER; EPPENBERGER, 1989). O ensaio Cristal Violeta tem sido 

descrito em vários estudos com diferentes finalidades e em diferentes tipos celulares. 

Este ensaio foi utilizado para contagem indireta do número de células e/ou proliferação 

celular (GILLIES; DIDIER; DENTON, 1986; KUENG; SILBER; EPPENBERGER, 1989; 

FRESHNEY, 2000), ensaios de adesão celular (YUN et al., 2012), citotoxidade 

(CAMARGO et al., 2009) e ensaios de viabilidade celular (FEOKTISTOVA; 

GESERICK; LEVERKUS, 2016; FERNANDES et al., 2016). A viabilidade celular 

mensurada pelo CV consiste em corar apenas as células aderidas ao frasco de 

cultura, que portanto são as células viáveis, pois as mortas ao se desprenderem do 

frasco não são coradas e nem fixadas, portanto não fazem parte da densidade celular 

mensurada através da absorbância em espectrofotômetro. Nesse estudo, o Cristal 

violeta foi usado como um segundo teste para a mensuração da viabilidade e 

proliferação celular, por ser um ensaio realizado em células pulpares (YUN et al., 

2012; FERNANDES et al., 2016) e pela facilidade e sensibilidade da técnica. 

Observou-se valores de absorbância menores para o ensaio Cristal Violeta e maiores 

para o ensaio MTT, possivelmente pela atuação do laser ser maior no metabolismo 

mitocondrial (VOLPATO et al., 2011). 

 

Resultados 

Neste estudo, para fibroblastos derivados da polpa de dentes decíduos 

humanos, a proliferação e viabilidade foram significativas entre as dosimetrias 

estudadas, sendo que menor viabilidade celular foi observada a uma dosimetria de 

6,2J/cm2 com tempo de exposição ao laser de 50 segundos e potência de 05mW (G5), 

que apresentou diferença com o controle positivo, que é o grupo não irradiado e que 

se manteve em condições normais em DMEM com 10% SFB. Os grupos variaram a 

densidade de energia em função da potência e do tempo de aplicação do laser, 

observou-se que os grupos com maiores potências (10mW, 15mW, 20mW e 25mW), 

menores tempos de aplicação (10 segundos) e densidades de energia entre 2,5 J/cm2 

e 6,2 J/cm2, apresentaram estatisticamente maior viabilidade que o grupo com menor 
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potência (5mW), maior tempo de aplicação do laser (50 segundos) e densidade de 

energia de 6,2 J/cm2.  

A densidade de energia é um parâmetro importante quando é preciso 

avaliar a viabilidade celular, e altas doses podem causar efeitos negativos aos 

fotorreceptores celulares, prejudicando o efeito bioestimulatório do laser (KARU, 

1987), enquanto que baixas doses podem não causar efeitos significativos no tecido 

(ALGHAMDI; KUMAR; MOUSSA, 2012). No presente estudo, quando comparados o 

G5 (6,2J/cm2, 05mW, 50 segundos, 125mw/cm2) com o G9 (6,2J/cm2, 25mW, 10 

segundos, 625mW/cm2), que receberam densidades de energia iguais e irradiâncias 

diferentes, apresentaram diferenças estatisticamente significativas entre si, sendo que 

o G9 teve melhores resultados de viabilidade celular. Assim como ocorreu em nosso 

estudo, alguns estudos mostram que maiores densidades de potência associadas a 

menores tempo de exposição a irradiação mostram-se mais benéficas para o 

crescimento celular in vitro do que menores densidades de  potência associadas a 

maiores tempos de exposição a irradiação (ALMEIDA-LOPES et al., 2001; EDUARDO 

et al., 2008).  

A diferença de viabilidade e proliferação celular vista no ensaio MTT com o 

passar do tempo de 6h a 24h para todos os grupos, mostrou  que houve diferença 

entre eles, havendo uma predominância na redução da viabilidade celular com o 

passar do tempo, exceto para densidade de energia de 1,2 J/cm2 , com 5 mW de 

potência e tempo de irradiação de 10 segundos (G1), em que foi observado um 

aumento da viabilidade celular com o passar do tempo. Existem muitos trabalhos na 

literatura visando estabelecer os melhores parâmetros de irradiação e há uma 

dificuldade em estabelecê-los. Alguns autores encontram dificuldades em estabelecer 

os parâmetros ideiais para utilizarem, pois os estudos diferem quanto ao tipo celular, 

metodologias, tipos de laser e parâmetros de irradiação em geral (PEPLOW; CHUNG;  

BAXTER, 2010). É preciso realizar estudos pilotos e procurar na literatura trabalhos 

que se assemelhem com o tipo celular e com o tipo de laser estudados a fim de obter 

melhores parâmetros para definir o protocolo do seu trabalho, sendo uma dificuldade 

encontrada, visto que este trabalho é pioneiro no estudo do LBI sobre os fibroblastos 

de dentes decíduos humanos. Estudos que utilizaram o LBI no mesmo comprimento 

de onda e com densidades de energia semelhantes ao do nosso estudo, porém com 

células diferentes mostraram o efeito benéfico do LBI na proliferação e viabilidade de 
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células tronco da polpa de dentes permanentes (ZACCARA et al., 2015) e dente 

decíduos humanos esfoliados (SHED) (FERNANDES et al., 2016), sendo que as 

SHED irradiadas com densidade de energia de 1,2 J/cm2 apresentaram melhores 

resultados. 

 A expressão do RNAm das proteínas da matriz extacelular e de fatores de 

crescimento foi avaliada utilizando o RT-PCR. Os resultados revelam que não houve 

a expressão significativa de DMP-1 e DSPP. Uma possível explicação é devido ao 

tipo celular estudado, fibroblastos pulpares de dentes decíduos, visto que a literatura 

mostra que são os odontoblastos ou células que se differenciarão em odontoblastos, 

as chamadas odontoblastos-like, que são células com funções semelhantes a dos 

odontoblastos, envolvidas na secreção da pré-dentina nas fases iniciais da 

dentinogênese, com a secreção de proteínas não colagenosas como a DSPP e a 

DMP-1, e na posterior biomineralização e formação da dentina (PRASAD; BUTLER; 

QIN, 2010). A literatura mostra que ratos com a ausência de DMP-1 apresentaram 

uma diminuição da expressão de DSPP (YE et al., 2004; PRASAD; BUTLER; QIN, 

2010), sugerindo que DMP-1 possa controlar a expressão de DSPP e isto foi 

comprovado posteriormente também em outros estudos, onde observou-se que DMP-

1 pode estar envolvida na regulação da transcrição da DSPP nas fases iniciais da 

dentinogênese (NARAYANAN et al., 2006). Isso pode ser visto em nosso estudo, onde 

os dois genes apresentaram expressão irregular e insignificante. 

O VEGF é expresso por diferentes tipos celulares, atua na regulação de 

sinais intercelulares e está ligado ao processo de angiogênese, formação de novos 

vasos sanguíneos a partir de vasos pré-existentes, contribuindo para a regeneração 

tecidual (MATTUELLA et al., 2007).  Na comparação intragrupos, observamos que o 

VEGF teve expressões maiores no período inicial (6h pós-irradiação com LBI), quando 

comparado aos períodos de 12h e 24h pós-irradiação, mas isso não ocorreu pra todos 

os grupos. Quando foi realizada a comparação intergrupos, observou-se que não 

houve diferença entre as dosimetrias estudadas para a expressão de VEGF ser maior 

ou menor, supondo que todos as dosimetrias são benéficas para a produção desse 

importante fator de crescimento. 

VEGF é um dos principais fatores envolvidos na angiogênese e 

vasculogênese, que são os primeiros estágios da resposta inflamatória frente à uma 

agressão pulpar,  contribuindo para posteriormente ocorrer aumento da 
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permeabilidade vascular e a formação da dentina terciária ou reparadora. Após a 

injúria pulpar e os efeitos anti-inflamatórios, com a liberação de fatores de crescimento 

endoteliais, há um aumento da vascularização no local promovendo a regeneração, 

cicatrização e proliferação celular com o suporte sanguíneo adequado (ZHANG et al., 

2015). Existem diferentes isoformas do VEGF em sua família, como o VEGF- A, B, C, 

D, E e também o PDGF, sendo que os envolvidos na angiogênese são VEGF-A e 

VEGF-B (MATTUELLA et al., 2007), dessa forma com a expressão do RNAm desse 

fator podemos esperar um possível aumento da angiogênese e do reparo pulpar . 

A literatura aborda diferentes estudos com as células da polpa dentária em 

dentes permanentes e em dentes decíduos, além de estudos em animais, para 

avaliação da produção de VEGF em polpas íntegras e polpas inflamadas. Sabe-se 

que este fator de crescimento é expresso tanto em situações fisiológicas, quanto 

patológicas pelo estímulo de um processo carioso, trauma ou injúria mecânica (Yang 

et al., 2004). Estudos utilizando o LBI no espectro de cor vermelho sobre fibroblastos 

de dentes decíduos relacionadas a expressão dos genes avaliados neste estudo não 

foram estudados na literatura, o que dificulta a discussão dos resultados encontrados. 

O FGF-2 está envolvido na diferenciação de odontoblastos, na secreção de 

dentina, na modulação da proliferação, migração e mineralização de células pulpares 

de dentes humanos (SHIMABUKURO et al., 2009). Este fator tem grande atuação na 

regeneração e cicatrização de feridas, por regular processos como proliferação, 

migração e mineralização celular. O FGF-2 é produzido por fibroblastos e células 

endoteliais. Sua expressão foi maior no período inicial (6h pós-irradiação com LBI) em 

comparação com os períodos de 12h e 24h pós-irradiação, mostrando sua ação 

imediata no tecido e diminuição com o passar do tempo, isso ocorreu para todas as 

dosimetrias analisadas e talvez em períodos anteriores a 6h, poderemos observar 

maiores expressões do RNAm do FGF-2. Não existem estudos avaliando 

especificamente a atuação da FGF-2 em fibroblastos de dentes decíduos, apesar de 

alguns estudos avaliarem a atuação desse fator de crescimento em células pulpares 

de uma maneira geral para dentes permanentes (SHIMABUKURO et al., 2005, 2009; 

MULLANE et al., 2008), nos fibroblastos do ligamento periodontal de dentes decíduos 

(YANAGITA et al., 2014) e em células mesenquimais da polpa dentária e SHED (KIM 

et al., 2014). Os estudos se referem a capacidade do FGF-2, quando aplicado sobre 

a cultura de células, em atuar na proliferação celular, migração celular e angiogênese. 
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Estudos tem sido controversos quanto a questão da indução da diferenciação celular 

dos odontoblastos, sendo que uns afirmam a capacidade do FGF-2 em suprimir 

reversivelmente a expressão desses fatores na fase inicial do reparo 

(SHIMABUKURO et al., 2009) e outros falam que em baixas doses o FGF-2 pode 

atuar regulando a expresão de fatores relacionados a mineralização como DSPP e 

DMP-1 (KIM et al., 2014; SAGOMONYANTS et al., 2015). Nosso estudo é pioneiro no 

estudo da expressão de RNAm desses fatores de crescimento e dessas proteínas da 

matriz extracelular em fibroblastos pulpares de dentes decíduos, mostrando a 

importância de avaliar o comportamento dessas células após aplicação de LBI. 

FGF-2 está envolvido na dentinogênese terciária ou reparadora, quando é 

liberado frente a uma injúria pulpar (TRAN-HUNG et al., 2008), está presente na 

dentina e é produzido por fibroblastos e células endoteliais (SHIMABUKURO et al., 

2009). Dessa forma, tanto em situações fisiológicas como patológicas, as células da 

polpa dentária estão expostas ao FGF-2 e sua atuação. Nesse estudo, observou-se 

que a expressão de FGF-2 foi maior no período inicial (6h pós-irradiação com LBI) em 

comparação com os períodos de 12h e 24h pós-irradiação, mostrando sua ação 

imediata no tecido e diminuição com o passar do tempo, isso ocorreu para todas as 

dosimetrias analisadas. Quando foram comparadas diferentes dosimetrias, observou-

se que o G3 (3,7 J/cm2, 05mW, 30 segundos) e o G6 (2,5 J/cm2, 10mw, 10 segundos) 

tiveram diferenças significativas com o controle positivo, grupo não irradiado que 

permaneceu em condições ideiais, mostrando que a atuação do laser nesses casos 

foi expressiva na produção do FGF-2, utilizando essas fluências de 3,7 J/cm2 e 2,5 

J/cm2 , consequentemente há uma melhora no reparo e produção de dentina.  

Neste estudo observamos a expressão de RNAm para VEGF e FGF-2, o 

que comprova a ação benéfica e estimulatória do laser in vitro na angiogênese. Não 

observamos quantidade expressiva de RNAm de DMP-1 e DSPP. Para estudos 

futuros utilizando outras metodologias será possível verificar a expressão das 

proteínas destes alvos. 

 

Implicações Clínicas 

 

Com o conhecimento dos melhores parâmetros do Laser de Baixa 

Intensidade, considerando: densidade de energia ou fluência, densidade de potência 
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ou irradiância, potência, tempo de irradiação, feixe de abertura do laser e comprimento 

de onda; para aplicação sobre células do tecido pulpar, mais especificamente 

fibroblastos pulpares de dentes decíduos, que são as células mais abundantes na 

polpa dentária de dentes decíduos, podemos obter melhores resultados na prática 

clínica, mas especificamente na atuação no reparo do tecido pulpar. E com o 

conhecimento dos fatores de crescimento expressos após a irradiação, podemos 

conhecer melhor a função do laser no processo de reparo, e quem sabe optar por 

irradiações fracionadas, onde não ocorreria, possivelmente, a diminuição da dose de 

energia no tecido alvo, e assim haveriam maiores estímulos a níveis celulares e 

moleculares para a expressão de fatores de crescimento tão importantes no processo 

de reparo do tecido pulpar.  

Ainda não se sabe a densidade de energia ideal para que haja a 

viabilidade/proliferação celular e a expressão de fatores de crescimento pelos 

fibroblastos de dentes decíduos. Observamos que quando utilizou-se os parâmetros: 

densidade de energia 2,5 J/cm2 , potência de 10mW por um tempo de 10 segundos, 

houve de uma forma geral melhores resultados nos diferentes ensaios e métodos 

utilizados. Porém, por se tratar de um trabalho laboratorial não podemos extrapolar os 

resultados direto para a prática clínica, sem antes avaliar o efeito do Laser de Baixa 

Intensidade para os diferentes tipos celulares, por ser o tecido pulpar rico em outros 

tipos celulares além dos fibroblastos. Assim, outros estudos devem ser realizados 

para a padronização dos melhores parâmetros do LBI para as células pulpares dos 

dentes decíduos. Estudos in vitro são importantes para orientar os parâmetros que 

serão aplicados em futuras pesquisas, empregando modelos in vivo e ensaios clínicos 

(PEREIRA et al., 2002; TAGLIANI et al., 2010).  
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ANEXO A – Parecer Consubstanciado do CEP 
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ANEXO B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
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