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RESUMO 

MATEUS YOSHIMURA, T. Fotobiomodulação na síndrome metabólica: efeitos nos tecidos 

adiposos branco e marrom de camundongos. 2019. 89 p. Tese (Doutorado em Tecnologia 

Nuclear), Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, IPEN-CNEN/SP,São Paulo. 

A síndrome metabólica (SM) é uma condição clínica que agrupa uma variedade de 

morbidades, como intolerância à glicose e obesidade. Na obesidade, o tecido adiposo 

branco (TAB) apresenta características inflamatórias que interferem na ação da insulina, 

levando à ocorrência de Diabetes do tipo 2. O tecido adiposo marrom (TAM), que tem 

como principal função a termogênese através da oxidação mitocondrial de cadeias 

carbônicas, se encontra hiporresponsivo aos estímulos clássicos na SM, como, por 

exemplo, a exposição ao frio. Estratégias para modular os processos inflamatórios do TAB 

e ativar o metabolismo do TAM podem atenuar as consequências da SM. Os reconhecidos 

efeitos anti-inflamatórios e de ativação do metabolismo mitocondrial da 

fotobiomodulação (PBM) indicam que essa poderia ser uma proposta terapêutica para a 

SM. Sendo esse o nosso foco de estudo, camundongos adultos, machos, da linhagem 

C57BL/6 receberam dieta hiperlipídica para indução da SM. Os animais foram então 

irradiados usando um dispositivo LED sobre a superfície abdominal (λ = 850 nm) ou 

interescapular (λ = 660 nm) para modular a inflamação do TAB ou ativar o TAM, 

respectivamente. O tratamento consistiu em 6 sessões de irradiação, distribuídas no 

decorrer de 21 dias. Apesar de não terem apresentado alterações na massa corporal e 

Índice de Lee, os animais irradiados na região abdominal (HFABD850) apresentaram 50 % 

menos células inflamatórias no TAB epididimal e também apresentaram melhora no teste 

de tolerância à glicose 24 h após a última sessão de tratamento. Nos animais obesos 

irradiados na região interescapular (HFTAM660), as irradiações promoveram aumento de 

duas vezes na massa do TAM, além de aumento da temperatura dorsal e da captação de 

18F-FDG após exposição a baixas temperaturas. O soro desses animais (HFTAM660) 

também se mostrou mais semelhante ao de animais eutróficos. Nossos achados indicam 

que a PBM, nos parâmetros investigados, pode ser aplicada ao tratamento da SM. 

 

Palavras-chave: obesidade, diabetes, fototerapia 



ABSTRACT 

MATEUS YOSHIMURA, T. Photobiomodulation in metabolic syndrome: effects on white 

and brown adipose tissues from mice. 2019. 89 p. Thesis (PhD in Nuclear Technology), 

Nuclear Energy Research Institute IPEN-CNEN/SP, São Paulo.  

Metabolic syndrome (MS) is a clinical condition comprising a variety of morbidities, such 

as glucose intolerance and obesity. The white adipose tissue (WAT) of obese individuals 

presents inflammatory characteristics that directly impairs insulin response, and may lead 

to the development of type 2 diabetes. Brown adipose tissue (BAT), whose main function 

is thermogenesis through mitochondrial oxidation of carbon chains, is also altered in SM. 

In obese individuals, this tissue is hyporesponsive to classical stimuli such as cold 

exposure. Strategies modulating the inflammatory processes within WAT and activating 

the metabolism of BAT can therefore attenuate the consequences of the SM. The 

recognized anti-inflammatory effects and the activation of mitochondrial metabolism of 

photobiomodulation (PBM) allow us to suppose that this could be an interesting 

therapeutic proposal for MS. As this was our study focus, adult male C57BL/6 mice 

received a high-fat diet to induce MS. The animals were then irradiated using an LED 

device on the abdominal (λ = 850 nm) or interscapular (λ = 660 nm) surfaces to modulate 

WAT inflammation or activate BAT, respectively. The treatment consisted of 6 irradiation 

sessions, distributed over 21 days. Although no changes in body mass and Lee index were 

observed, animals irradiated in the abdominal region (HFABD850) showed 50% fewer 

inflammatory cells in the epididymal TAB and also presented improvement in glucose 

tolerance test 24 h after the last treatment session. In obese animals irradiated in the 

interscapular region (HFTAM660), the treatment promoted a two-fold increase in BAT 

mass, as well as an increase in dorsal temperature and 18F-FDG uptake after exposure to 

cold temperatures. The serum of these animals (HFTAM660) was also more similar to that 

of eutrophic animals. Our findings indicate that PBM, in the investigated parameters, can 

be applied to the treatment of MS. 

 

Key words: obesity, diabetes, phototherapy 
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1. INTRODUÇÃO 

Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS)1, das 56,9 milhões 

de mortes ocorridas em 2016, 71 % (40,5 milhões) foram em decorrência de doenças 

crônicas não transmissíveis (DCNT), principalmente diabetes mellitus (DM), doenças 

cardiovasculares (DCV), cânceres e doenças respiratórias crônicas (Figura 1). 

 
Figura 1. Mortes por doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) ocorridas no ano de 2016. Adaptado de 
World Health Organization, 2018

1
. 

Apesar de poderem ser prevenidos em 80 % dos casos2, DM e DCV 

contribuem para praticamente metade dessas mortes, arrastando consigo o peso 

socioeconômico de envolver, além da mortalidade e dos gastos no tratamento, a 

diminuição da qualidade de vida e da produtividade. Em 2005, o Brasil teve perdas de 

USD 2,7 bilhões na renda nacional por conta dessas doenças3, um prejuízo que alcançou 

USD 15,67 bilhões em 2014 somente para DM (considerando custos diretos e indiretos do 

tratamento)4. 

Os principais fatores de risco para doenças cardiovasculares e diabetes 

mellitus do tipo 2 (DM2) se agrupam em uma condição conhecida como síndrome 

metabólica (SM). Hiperglicemia, pressão arterial elevada, dislipidemia aterogênica e 
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obesidade (particularmente na região abdominal) são fortes preditores para o seu 

desenvolvimento e progressão. Ainda não é possível determinar o que é causa ou 

consequência da SM, mas há consenso entre diversas sociedades especialistas de que 

resistência à ação da insulina e adiposidade central são denominadores comuns entre 

indivíduos com síndrome metabólica5,6. De alguma forma, essas duas condições 

contribuem para alterações metabólicas que levam ao DM2 e às DCV. 

O tecido adiposo branco (TAB) abdominal é destacado como importante 

componente da SM por apresentar características inflamatórias nos indivíduos obesos. 

Hotamisligil e colaboradores7 foram os primeiros a verificar expressão aumentada de 

TNF-α (do inglês tumor necrosis factor alpha) nesse tecido adiposo, mostrando que, 

aquilo que eles já haviam constatado em modelos murinos de obesidade8-10, também 

ocorria nos seres humanos. De 1995 para cá, o corpo de estudos construído retrata o 

tecido adiposo branco dos obesos como um órgão ricamente permeado por células do 

sistema imune, e que apresenta níveis aumentados de outras citocinas além do TNF-α, 

como interleucinas ((IL)-1β, IL-6) e proteínas quimiotáticas (CCL2, do inglês chemokine (C-

C motif) ligand 2, por exemplo)11-15. 

O estado inflamatório do TAB está intimamente ligado ao desenvolvimento de 

resistência à insulina, pois a ativação de vias mediadas por receptores Toll-like (TLR) leva à 

inibição intracelular da sinalização da insulina11,12. Dessa forma, tecidos que dependem da 

insulina para captação de glicose têm seu metabolismo alterado, o que pode levar a um 

estado de hiperglicemia. 

Pensando nisso, alguns estudos farmacológicos foram conduzidos com o 

intuito de resolver a inflamação inerente ao quadro da SM através do bloqueio de vias 

inflamatórias (tanto locais como sistêmicas). Larsen e colaboradores16, por exemplo, 

administraram a pacientes diabéticos um medicamento tipicamente utilizado no 

tratamento da artrite reumatoide, que tem como mecanismo de ação o bloqueio do 

receptor para IL-1. Após 13 semanas, foi observada melhora no metabolismo da glicose, 

com redução nos níveis plasmáticos de marcadores inflamatórios (proteína c-reativa 

(PCR) e IL-6). Yuan 17 e Goldfine18, juntamente com seus colaboradores, também 

relataram o restabelecimento da tolerância à glicose com a utilização de salicilatos ou 

salsalatos, em roedores e seres humanos, respectivamente, por meio da inibição da via 

do NF-κB (do inglês nuclear factor kappa-light-chain-enhancer of activated B cells). 
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Diversos autores têm, portanto, destacado a importância de inibir tais vias 

inflamatórias na abordagem terapêutica da SM, considerando promissoras pesquisas que 

se desenvolvam no sentido de modular a inflamação observada nessa condição, mas que 

não levem ao prejuízo da resposta imune dos pacientes11,12,19. A própria OMS, em sua 

última estratégia global para prevenção e controle de DCNT20, enfatiza a necessidade de 

promover e apoiar investigações multissetoriais e multidimensionais que gerem ou 

fortaleçam estratégias de prevenção e controle dessas doenças. 

Nesse sentido, a nossa proposta visa um tratamento não invasivo e sem 

efeitos colaterais, com o objetivo de reduzir a inflamação característica da SM, por meio 

da fotobiomodulação (PBM, do inglês photobiomodulation). 

De acordo com Chung e colaboradores21, o uso da fototerapia nos 

comprimentos de onda vermelho e infravermelho próximo pode ser dividido em três 

grandes áreas: 1) redução da inflamação e edema em doenças articulares (crônicas ou 

agudas); 2) estímulo da cicatrização e reparação tecidual em diversos tecidos; e 3) 

tratamento de dores e doenças neurológicas. 

Como alguns exemplos em modelos murinos, foram observados redução do 

edema, infiltrado inflamatório e expressão de citocinas pró-inflamatórias em desordens 

articulares22-25; melhora de função renal, redução da pressão arterial e expressão de IL-6 

e CCL2 em modelos de doença renal26,27; diminuição da fibrose em injúrias musculares de 

ratos diabéticos 28 e melhora da dor, redução de macrófagos, TNF-α e IL-1β após indução 

de dor neuropática29. Estudos in vitro reforçam a capacidade imunomodulatória da PBM 

ao demonstrar, em linhagens murinas de monócitos/macrófagos, menor síntese e 

expressão de CCL2, IL-1β, IL-1α, IL-6, IL-10 e TNF-α quando da estimulação por fatores 

pró-inflamatórios (lipopolissacarídeo ou interferon-γ (IFN-γ))30,31. Com relação ao tecido 

adiposo32, as atenções estão mais voltadas à estética, sendo apresentados relatos de 

redução de gordura localizada33,34 e diminuição no tamanho dos adipócitos associada ao 

extravasamento do conteúdo lipídico de células adiposas retiradas em lipectomia após 

irradiação com laser35. 

Atualmente, poucos trabalhos na literatura reportaram o uso da PBM 

voltados ao tratamento da SM, que é caracterizada por ser uma condição persistente de 

inflamação tanto crônica como sistêmica. Em 2015, Sene-Fiorese e colaboradores36 

demonstraram a melhora nos parâmetros de porcentagem de massa gorda/massa magra 
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e índice HOMA-IR (do inglês, Homeostatic Model Assessment of Insulin Resistance) 

quando um protocolo de exercícios físicos foi associado com a PBM. Nosso grupo 

demonstrou, em 2016, que a irradiação da região abdominal de camundongos C57BL/6 

obesos promoveu uma redução de 5x na quantidade de células inflamatórias do TAB 

intra-abdominal37. Ao nosso conhecimento, esse trabalho foi pioneiro em demonstrar que 

a PBM, sem associação com exercícios físicos, seria capaz de promover melhoras no 

quadro de obesidade e hiperglicemia. No ano passado, o grupo de Silva38 tratou 

camundongos obesos da linhagem Swiss, mas irradiando cinco pontos anatômicos com 

um laser infravermelho (780 nm). Os resultados obtidos foram bastante interessantes, 

uma vez que os autores observaram redução na massa dos depósitos de TAB epididimal e 

mesentérico, acompanhadas de melhora de tolerância à glicose, aumento na fosforilação 

da Akt epididimal após estímulo por insulina e diminuição JNK fosforilada, também no 

depósito epididimal. 

Outra abordagem proposta para o manejo da SM seria a modulação 

metabólica do tecido adiposo marrom (TAM), que tem como principal função a 

termogênese, produzida através da oxidação de esqueletos de carbono. Esse mecanismo 

é possível graças à presença de UCP1 (proteínas desacopladoras do tipo 1) associadas às 

ATP sintases mitocondriais dos adipócitos marrons, que, ao invés de produzirem ATP 

utilizando a força eletromotriz do influxo de prótons, dissipam essa energia na forma de 

calor39,40. 

Até 2009, acreditava-se que o TAM era encontrado nos seres humanos 

exclusivamente na fase recém-nascida, estando ausente em adultos41. Uma série de 

estudos publicados no periódico The New England Journal of Medicine42-44, no entanto, 

mostrou a presença funcional e em quantidades significativas desse tecido em indivíduos 

adultos, abrindo um novo ramo de pesquisa para o tratamento da obesidade e de suas 

morbidades associadas, uma vez que a ativação do TAM aumenta de forma relevante o 

gasto energético basal por meio da oxidação de cadeias carbônicas originadas 

principalmente das gorduras e dos carboidratos, consumindo essas fontes de energia 

para a geração de calor. Sabe-se que, em indivíduos obesos, a quantidade e a atividade 

do TAM estão diminuídas42-44, sendo, portanto, de fundamental importância o 

desenvolvimento de estratégias direcionadas ao aumento da atividade metabólica desse 

tecido em obesos, como tratamento adjuvante da obesidade. 
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Nossa investigação tem como objetivo, portanto, contribuir para a terapêutica 

da SM através de duas frentes: diminuição do quadro inflamatório crônico observado 

nessa condição clínica e ativação do TAM, através da PBM. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Gerais 

Avaliar se irradiações com LEDs de emissão vermelha e infra-vermelha 

promovem efeitos nos tecidos adiposos branco e marrom de camundongos com 

síndrome metabólica. 

 

2.2. Específicos 

 Induzir a síndrome metabólica em camundongos da linhagem C57BL/6 

através da administração de dieta hiperlipídica; 

 Atestar a hiporresponsividade do tecido adiposo marrom de 

camundongos com SM por imageamento termográfico e PET-CT; 

 Verificar a inflamação no tecido adiposo branco de camundongos com 

SM; 

 Estabelecer um protocolo de tratamento para animais com SM 

utilizando fontes de luz de emissão vermelha e infravermelha; 

 Avaliar os efeitos do tratamento sobre os parâmetros de massa 

corporal, Índice de Lee, resposta ao TTG-IP e massa de diferentes 

compartimentos de tecido adiposo; 

 Avaliar os efeitos do tratamento com LED 660 nm na temperatura da 

região interescapular, no soro e na expressão de UCP1 do TAM 

interescapular; 

 Avaliar os efeitos do tratamento com LED 850 nm nas células 

inflamatórias do TAB epididimal. 
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3. SÍNDROME METABÓLICA 

3.1 Definição 

A SM é uma condição clínica que agrupa uma variedade de morbidades, como 

hiperglicemia, pressão arterial elevada, dislipidemia aterogênica e obesidade 

(particularmente na região abdominal), podendo ser compreendida como a associação 

dos principais fatores de risco para ocorrência de DCV e DM2. Sua proposição data de 

1988, quando Reaven chamou a atenção para a frequência com que esses fatores de risco 

se apresentavam em um mesmo paciente45. Desde então, muitas foram as formas de 

classificar essa síndrome, e, atualmente, diversas sociedades de especialistas propuseram 

como critérios de diagnóstico a presença simultânea de três dos seguintes critérios5,6. 

Tabela 1. Critérios diagnósticos para síndrome metabólica 

Critérios Pontos de corte 

Circunferência abdominal 
aumentada 

De acordo com definições específicas 
para cada país ou grupo étnico 

Hipertrigliceridemia
1
 ≥150 mg/dL (1,7 mmol/L) 

HDL-colesterol baixo
1,2

 
Homens: 
Mulheres: 

 
<40 mg/dL (1,0 mmol/L) 
<50 mg/dL (1,3mmol/L) 

Pressão arterial aumentada
1
 

Sistólica: 
Diastólica: 

 
≥ 130 mmHg e/ou 
≥ 85 mmHg 

Hiperglicemia de jejum
1
 ≥ 100 mg/dL 

1Ou em uso de medicação para normalização. 2HDL, do inglês high density lipoprotein. 
Adaptado de Alberti et al4 e Grundy et al5. 

3.2 Modelos animais de síndrome metabólica: roedores 

Dificilmente um modelo animal será capaz de mimetizar todos os 

componentes da SM. Por essa razão, Kennedy e colaboradores46 sugerem que a SM, em 

roedores, seja definida quando dislipidemia ou hipertensão arterial ou intolerância à 

glicose ocorrem na presença da obesidade. Sendo assim, ao invés de três critérios 

simultâneos, somente dois seriam necessários para um modelo satisfatório. Os principais 

modelos utilizados na atualidade são animais com alguma predisposição genética para o 

desenvolvimento de obesidade, diabetes ou dislipidemia, além daqueles obtidos por 

indução através de modificações dietéticas. 
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Dois modelos bastante conhecidos são os camundongos deficientes em 

leptina (Lepob/ob) ou com alterações no receptor da leptina (LepRdb/db)46,47. A leptina é um 

hormônio anorexígeno produzido pelo tecido adiposo que interfere diretamente no 

comportamento alimentar: quanto maior a proporção de gordura corporal, maiores os 

níveis de leptina circulante, e maior é a saciedade induzida por ela através do sistema 

nervoso central. Indivíduos obesos, no entanto, apresentam resistência à ação desse 

hormônio, não respondendo adequadamente ao seu estímulo anorexígeno e mantendo 

alta ingestão alimentar48. Por conta disso, os dois modelos acima citados são largamente 

utilizados, uma vez que esses camundongos apresentam um grau severo de obesidade, 

comumente associada com resistência à insulina. De perfil metabólico semelhante, 

camundongos Agouti que expressam o gene letal yellow (Ay/a) produzem uma proteína 

que compete com o hormônio anorexígeno MSH (do inglês melanocyte stimulating 

hormone) pela ligação ao receptor 4 de melanocortina (MC4-R, do inglês melanocortin 4 

receptor), o que gera um comportamento hiperfágico nesses animais46,47. Esses modelos, 

entretanto, falham em promover hiperlipidemia e hipertensão arterial, além de trazerem 

consigo outras alterações metabólicas (interferência no eixo hipotálamo-hipófise-adrenal 

nos animais Lepob/ob e LepRdb/db, e morte prematura e predisposição a tumores no caso 

dos Ay/a). 

Quando o foco do estudo envolve aterosclerose ou dislipidemia, os modelos 

selecionados são principalmente os camundongos deficientes em receptor de LDL (LDLR-/-

, do inglês low-density lipoprotein) ou em apolipoproteína E (apoE-/-). Em condições 

dietéticas controladas (altamente hiperlipídicas, ou enriquecidas com colesterol), esses 

animais desenvolvem uma exacerbada dislipidemia, levando à formação espontânea de 

placas de ateroma. Ainda é possível realizar o cruzamento desses camundongos com os 

Lepob/ob, LepRdb/db ou Ay/a, gerando animais cujos fenótipos se aproximam mais da SM 

observada em humanos46. 

A grande crítica a esses modelos, no entanto, repousa sobre o grau em que o 

determinismo genético levaria ao desenvolvimento da obesidade e de suas morbidades 

associadas. Atualmente, a obesidade é considerada uma desordem poligênica – 

abrangendo a participação de inúmeros genes envolvidos na regulação do 

comportamento alimentar, metabolismo e balanço energéticos – que também está 

fortemente sujeita à influência de fatores ambientais49,50. Nesse contexto, a escolha de 
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um modelo animal geneticamente modificado se torna um desafio. Quando o escopo do 

estudo se sustenta na observação de um mecanismo específico da SM, é possível fazer 

essa opção, inclusive para limitar a interferência de outras variáveis. No nosso caso, 

porém, o objetivo nos permitiu utilizar outra metodologia, a partir da indução da 

obesidade por modificações dietéticas. 

Camundongos C57BL/6 são conhecidos por manifestar espontaneamente 

obesidade de início tardio, ou seja, mesmo que sejam alimentados com ração padrão, os 

animais desenvolvem obesidade gradualmente no decorrer de sua vida adulta47. De uma 

maneira muito semelhante ao que acontece nos seres humanos com SM, tais roedores 

apresentam hiperglicemia, com sinais de resistência à leptina e à insulina47,51. Quando 

recebem uma dieta hipercalórica e hiperlipídica, a velocidade do ganho de massa corporal 

aumenta consideravelmente52,53. Esse ganho de massa é acompanhado de uma deposição 

significativa de gordura no compartimento intra-abdominal54,55, e o tecido adiposo 

visceral apresenta características marcadamente inflamatórias12,19,56. Diversos autores 

consideram que uma dieta hiperlipídica, onde lipídios forneçam pelo menos 40 % das 

calorias, administrada durante pelo menos oito semanas, é adequada para indução de 

obesidade e intolerância à glicose em camundongos52,57-60. 

3.3 Metodologia 

Ao longo do período experimental, foram utilizados 42 camundongos de 

linhagem C57BL/6, machos, com 8 a 12 semanas de vida, fornecidos pelo Biotério do 

IPEN. Desses animais, dez foram alimentados exclusivamente com ração padrão Nuvilab 

CR-1 (Nuvital, Quimtia, cuja composição nutricional está descrita na Tabela 2, servindo 

como controle para o modelo de SM (grupo dieta normal, ou “normal diet” – ND). Os 

demais (grupo “high-fat” – HF) receberam dieta hiperlipídica para indução do quadro 

desejado fornecendo aproximadamente 60 % das calorias provenientes de gorduras, uma 

vez que essa proporção calórica é conhecida por induzir obesidade e resistência à insulina 

em roedores60-63. Esse balanço de nutrientes foi alcançado através de protocolo dietético 

já estabelecido na literatura64, cuja composição se encontra apresentada na Tabela 3. 
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Tabela 2. Composição nutricional da ração padrão (Nuvilab CR-1). 

Nutrientes %VCT
a
 

Proteínas 25,9 
Carboidratos 63,4 
Lipíeos 10,6 
a
%VCT: porcentagem do valor calórico total. 

Tabela 3. Ingredientes e composição nutricional da dieta hiperlipídica. 

Ingredientes g/kg 

Caseína 258,4 
L-cistina 3,9 
Dextrose de amido de milho 161,5 
Sacarose 88,9 
Celulose 74,1 
Óleo de soja 32,3 
Banha 316,6 
Mix mineral AIN93M 47,9 
Mix de vitaminas AIN93M 13,7 
Colina 2,6 

Nutrientes %VCT
a 

Proteínas 20,0 
Carboidratos 20,0 
Lipídeos 60,0 
a
%VCT: porcentagem do valor calórico total. 

Para comprovação da obesidade, o ganho de massa corporal foi aferido 

através de balança calibrada para cálculo do Índice de Lee65,66, que se encontra 

demonstrado na equação abaixo, e leva em consideração a massa corporal do animal e 

seu comprimento naso-anal: 

 

Índice de Lee = [
√Massa corporal (g)3

Comprimento naso-anal (mm)
] × 104 (1) 

 

Os Índices de Lee calculados e a massa corporal aferida para cada animal 

foram normalizados em relação aos respectivos valores iniciais, ou seja, antes do início da 

administração da dieta hiperlipídica, para posteriores comparações entre os grupos. 

A intolerância à glicose foi determinada através do teste de tolerância à 

glicose intraperitoneal (TTG-IP): após restrição alimentar de 6 h em período diurno, os 

animais receberam 2 g de glicose por quilograma de massa corporal através da injeção 

intraperitoneal de solução estéril de glicose a 20% diluída em soro fisiológico. Amostras 

de sangue da veia caudal foram coletadas através de punção imediatamente antes e nos 

tempos de 15, 30, 60, 90 e 120 min após a administração da solução67. A glicemia foi 



24 

determinada com auxílio de glicosímetro portátil (OneTouch, Johnson & Johnson). Para 

avaliarmos a resposta ao TTG-IP, foram calculadas as áreas sob as curvas glicêmicas 

obtidas para os grupos alimentados com dieta normocalórica e dieta hiperlipídica. 

No decorrer do tempo experimental, os animais permaneceram acomodados 

em isoladores apropriados, recebendo água e ração (modificada ou padrão) ad libitum, 

em ciclo claro/escuro de 12 h/12 h, em temperatura controlada (21°C). Todo o 

tratamento dos animais obedeceu aos princípios éticos em experimentação animal 

elaborados pelo Colégio Brasileiro de Experimentação Animal, e foram aprovados pelo 

comitê de ética institucional (143/14/CEUA-IPEN/SP, Anexo ). 

Os dados de massa corporal e Índice de Lee ao longo do período de indução 

da SM foram normalizados em relação aos valores iniciais dos animais. A partir das curvas 

glicêmicas obtidas nos TTG-IP foram calculadas áreas sob a curva. Os resultados, 

apresentados através de médias ± erro padrão, foram analisados quanto à sua 

distribuição através do teste de Shapiro-Wilk, e os testes estatísticos adequados foram 

empregados para análise dos dados. Foram admitidas como significativas as comparações 

que apresentaram p<0,05. 

3.4 Resultados e discussão 

Como podemos observar na Figura 2, após 8 semanas com a dieta 

hiperlipídica, os animais do grupo HF apresentaram índice de Lee e massa corporal 

significativamente maiores quando comparados aos animais do grupo controle (ND). Ao 

final do período de indução, animais do grupo HF mostraram um aumento de 

aproximadamente 38% de massa corpórea e 31% de aumento do índice de Lee. 
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Figura 2. Evolução da massa corporal (A) e Índice de Lee (B) normalizados em relação à semana 0 de cada 
animal (médias ± erro padrão (EP)). Letras minúsculas indicam diferença significativa intragrupo em dias 
diferentes, e letras maiúsculas indicam diferença significativa entre os grupos, nos mesmos dias (p<0,05, 
two-way ANOVA com medidas repetidas, e Bonferroni como pós-teste). 

Somente a partir da oitava semana, os animais HF apresentaram resposta 

alterada ao TTG-IP, como ilustrado nas Figura 3 e Figura 4. Considerando os dados de 

AUC, os animais alimentados com dieta hiperlipídica (HF) apresentaram valores 80 % 

maiores em relação aos animais eutróficos (ND) na oitava semana. 
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Figura 3. Resposta ao teste de tolerância à glicose intra-peritoneal antes e após 8 semanas de indução do 
modelo de SM. Os animais do grupo HF apresentaram níveis glicêmicos aumentados em todos os tempos 
avaliados (exceção para o tempo 0 e 120 min), quando comparados aos animais eutróficos (ND) (p<0,05, 
two-way ANOVA com medidas repetidas, e Bonferroni como pós-teste). 
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Figura 4. Evolução dos testes de tolerância à glicose, representados pela Área Abaixo da Curva (AUC, 
médias ± EP) calculada para a curva glicêmica de cada animal (Figura 3). Letras minúsculas indicam 
diferença significativa intragrupo em dias diferentes, e letras maiúsculas indicam diferença significativa 
entre os grupos, nos mesmos dias (p<0,05, two-way ANOVA com medidas repetidas, e Bonferroni como 
pós-teste). 

Consideramos o modelo de indução de SM satisfatório, uma vez que nossos 

resultados concordam com protocolos de indução dietética através da oferta de ração 

hiperlipídica previamente descritos57,58,60. Após 8 semanas, os animais apresentaram 

aumento superior a 30 % tanto para na massa corporal como para Índice de Lee, além de 

intolerância à glicose, confirmada pelo TTG-IP. A partir desse período, os camundongos 

estavam aptos a receber o tratamento com fotobiomodulação. 
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4. FOTOBIOMODULAÇÃO 

Low level light therapy (LLLT), ou terapia com luz de baixa potência (TLBP), ou 

fotobiomodulação (PBM) consiste em expor células ou tecidos a fontes luminosas 

(coerentes ou não), em baixas densidades de energia e de potência, de forma que a 

interação luz-tecido não promova efeito térmico21. A aplicação do laser na área da saúde 

começou poucos anos após as invenções dos lasers de rubi e de hélio-neônio (HeNe), que 

datam do início da década de 1960. Mester e colaboradores, em 1967, notaram 

crescimento mais rápido de pelos em camundongos, após exposição do laser em regiões 

previamente depiladas68. Os estudos do grupo continuaram, e os efeitos na estimulação 

de reparação tecidual foram descritos durante a década de 197069,70. Atualmente, as 

aplicações da PBM se concentram em algumas grandes áreas: 1) modulação da 

inflamação; 2) reparação tecidual; 3) manejo da dor e; 4) tratamento de algumas 

desordens neurológicas21. 

Os efeitos positivos da fototerapia na inflamação podem ser observados 

bioquimicamente através da redução de marcadores inflamatórios22,25,27,29,30, no entanto, 

seus mecanismos de ação ainda não foram completamente elucidados21,25,71. No nível 

celular, evidências sugerem que a TLBP atue na mitocôndria, aumentando a síntese de 

ATP (trifosfato de adenosina)72,73, o que, por consequência, eleva os níveis de espécies 

reativas de oxigênio (ROS), que, por sua vez, são sinalizadores intracelulares capazes de 

regular a atividade de diversas enzimas, como fosfatases e quinases, e de promover a 

transcrição gênica74. 

Os comprimentos de onda utilizados para aplicações na área da saúde, 

particularmente pela via transcutânea, vão do vermelho ao infravermelho próximo (NIR, 

do inglês near infrared), uma vez que a razão entre a profundidade de transmissão no 

tecido e a absorção pelas principais barreiras ópticas (como melanina, água e 

hemoglobina) é maior nessa faixa75,76 (Figura 5 e Figura 6). 

Em relação aos parâmetros a serem adotados, Bjordal et al 25 consideram que 

potências entre 2,5 a 100 mW, com tempos de irradiação variando de 16 a 600 s, 

totalizando doses de 0,6 a 9,6 J, tanto para os comprimentos de onda vermelho e NIR, 



28 

têm demonstrado efeitos positivos na redução da inflamação, sendo tão efetivos quanto 

medicamentos anti-inflamatórios não esteroidais. 

 

Figura 5. Espectro de absorção dos cromóforos mais importantes do tecido biológico, mostrando a “janela 
terapêutica”.  
Retirado de Garcez et al

75,77
. 

 

Figura 6. Profundidade de penetração na pele humana sadia para vários comprimentos de onda. 
Retirado de Garcez et al

76
. 
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Atualmente, poucos trabalhos na literatura reportaram o uso da PBM 

voltados ao tratamento da SM, que é caracterizada por ser uma condição persistente de 

inflamação tanto crônica como sistêmica. Em 2015, Sene-Fiorese e colaboradores36 

demonstraram a melhora nos parâmetros de porcentagem de massa gorda/massa magra 

e índice HOMA-IR (do inglês, Homeostatic Model Assessment of Insulin Resistance) 

quando um protocolo de exercícios físicos foi associado com a PBM. As participantes do 

estudo clínico, mulheres com Índice de Massa Corporal (IMC) entre 30 e 40 kg/m2, 

fizeram parte de um programa de treinamento durante 20 semanas. Ao final de cada 

sessão de exercício, elas foram irradiadas nas regiões do abdômen, glúteos, e quadríceps 

e bíceps femurais, utilizando um dispositivo laser emitindo na região do infrevermelho 

próximo (808 nm). 

Em 2016, nosso grupo demonstrou que a irradiação da região abdominal de 

camundongos C57BL/6 obesos promoveu uma redução de 5x na quantidade de células 

inflamatórias do TAB intra-abdominal37. Após seis sessões de irradiação realizadas ao 

longo de 3 semanas, utilizando um dispositivo LED de emissão infra-vermelha (850 nm), 

os animais tratados apresentaram também menor glicemia de jejum quando comparados 

aos seus controles obesos não-tratados. Ao nosso conhecimento, esse trabalho foi 

pioneiro em demonstrar que a PBM, sem associação com exercícios físicos ou outras 

intervenções, seria capaz de promover melhoras no quadro de obesidade e hiperglicemia. 

Dois anos depois, o grupo de Silva38 tratou camundongos obesos da linhagem Swiss, 

irradiando cinco pontos anatômicos com um laser infravermelho (780 nm): quadríceps 

femorais, posteriores da coxa e centro do abdômen. O protocolo de irradiação consistiu 

em cinco sessões por semana, durante quatro semanas. Os resultados obtidos foram 

bastante interessantes, uma vez que os autores observaram redução na massa dos 

depósitos de TAB epididimal e mesentérico, acompanhadas de melhora de tolerância à 

glicose, aumento na fosforilação da Akt epididimal após estímulo por insulina e 

diminuição JNK fosforilada, no mesmo depósito adiposo. 
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5. FOTOBIOMODULAÇÃO APLICADA AO TECIDO ADIPOSO BRANCO 

5.1. Tecido adiposo branco: órgão endócrino 

Até recentemente, o tecido adiposo branco (TAB) era conhecido 

simplesmente como um reservatório de energia armazenada na forma de triacilgliceróis, 

que também teria funções de isolamento térmico e proteção mecânica para as vísceras. A 

partir do final da década de 1980, no entanto, descobertas a respeito de sua capacidade 

secretória elevaram o TAB a um importante protagonista do metabolismo, com efeitos 

biológicos promovidos em órgãos como o fígado, músculo esquelético e cérebro78. 

Atualmente, portanto, o tecido adiposo é reconhecido como um exímio regulador de 

processos metabólicos e fisiológicos, influenciando, por exemplo, a sensibilidade à 

insulina, a neoglicogênese, o metabolismo lipídico e a hemodinâmica79. As moléculas 

secretadas pelo tecido adiposo são denominadas “adipocinas”, e suas principais funções 

se encontram descritas na Tabela 4. 

Tabela 4. Principais moléculas produzidas e secretadas pelo tecido adiposo, e seus efeitos metabólicos 
relacionados à obesidade. 

Adipocina Principais efeitos metabólicos 

Leptina ↓ apetite (por ação no hipotálamo); 
↑ gasto energético (por ação central) 

Adiponectina Propriedades anti-inflamatórias; 
↑ sensibilidade à insulina; 
↑ gasto energético (por ação central) 

TNF-α, IL-6 e 
IL-1β 

Citocinas pró-inflamatórias; 
↓ sensibilidade à insulina; 
IL-1β: parece estar associada com apoptose de células β 
pancreáticas 

CCL2 Molécula quimiotática, contribui para a infiltração  
de macrófagos no tecido adiposo 

VEGF ↑ angiogênese no tecido adiposo 

Adaptado de Blüher, 2014
79

. 

A leptina foi identificada em 1994 pelo grupo de Zhang80, mas seu papel sobre 

a regulação da massa corporal já era vislumbrado desde 1950, quando uma mutação 

genética espontânea em camundongos foi descrita81. Aos animais homozigotos, o gene, à 
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época denominado ob, e hoje reconhecido por codificar a leptina, confere um fenótipo de 

obesidade severa aos animais. Aos dez meses de vida, camundongos com tal mutação 

chegaram a pesar 90 g, uma massa três vezes maior quando comparada à de seus 

companheiros de ninhada (Figura 7). Após a necropsia, foi percebido que o aumento de 

massa era devido quase que exclusivamente ao aumento da adiposidade corporal. 

Dezesseis anos mais tarde, Hummel e colaboradores82, observaram a consequência de 

outra mutação genética em animais semelhantes aos “ob/ob”, que apresentavam, além 

da obesidade, um diabetes bastante expressivo. Essas características também se 

manifestavam em animais homozigotos, e foi sugerido denominar essa nova linhagem 

como db/db. 

 
Figura 7. À direita da imagem, animal com mutação no gene ob, em relação a camundongo normal. 
Retirado de Ingalls et al, 1950

81
. 

Entre as décadas de 1950 e 1980, diversos estudos foram conduzidos com o 

objetivo de elucidar os mecanismos que levavam à obesidade nos animais que 

apresentavam tais mutações. Usando a técnica de parabiose, onde a circulação sanguínea 

de um par de animais é cirurgicamente compartilhada através de anastomoses, 

pesquisadores concluíram que algum fator circulante estaria relacionado diretamente 

com a saciedade. A velocidade de ganho de massa dos animais ob/ob unidos a animais 

normais voltava à normalidade, enquanto que animais normais em parabiose com db/db 



32 

morriam por inanição, ainda que os db/db continuassem obesos. Animais com lesões 

cerebrais também foram incluídos nesses estudos, revelando que o tal fator circulante 

tinha ação sacietógena mediada pelos centros hipotalâmicos. Desde então, sabemos que 

os animais ob/ob não são capazes de produzir esse fator em quantidades suficientes para 

manifestação de seus efeitos, enquanto que os db/db sintetizavam-no em quantidades 

suprafisiológicas, mas, por algum mecanismo à época desconhecido, não respondiam a 

esses estímulos83-85. 

Foi somente na década de 1990, com os ensaios de clonagem posicional80, 

que esse fator foi identificado, e hoje sabemos do papel da leptina nos centros de 

saciedade de camundongos e humanos. Desde então foram verificadas outras ações 

dessa adipocina, interferindo no metabolismo hematopoiético, angiogênico, reprodutivo, 

ósseo, lipídico, glicêmico e imunitário86,87. Células do sistema imune, como monócitos, 

macrófagos e linfócitos, possuem receptores para a leptina, e sua ativação leva ao 

aumento da expressão e secreção de citocinas pró-inflamatórias (como TNF-α, IL-6, IL-12 

e IFN-γ), e aumenta a resposta inflamatória em células previamente sensibilizadas86,88,89. 

Além da leptina, outras substâncias produzidas pelo tecido adiposo 

contribuem fortemente para o estabelecimento do estado pró-inflamatório, comumente 

observado na SM. Destacados na Tabela 4, temos TNF-α, IL-6, IL-1β e CCL2, e seus efeitos 

na SM serão abordados na seção seguinte. 

5.2. Tecido adiposo branco: inflamação e síndrome metabólica 

O tecido adiposo branco é naturalmente habitado por células do sistema 

imune. Na obesidade, a composição dessas células muda significativamente, como 

ilustrado na Tabela 5. Há um aumento importante de macrófagos e linfócitos T 

CD8+/CD4+, e diminuição de células T regulatórias. Com o auxílio da Figura 8, percebemos 

que as células que têm sua proporção aumentada na obesidade são justamente aquelas 

que direcionam o metabolismo do TAB para um perfil pró-inflamatório, enquanto que as 

células com características imunomodulatórias estão diminuídas11,12,19. Dentre os 

diferentes depósitos corporais de tecido adiposo branco, diversos trabalhos na literatura 

têm relacionado os compartimentos abdominais com a etiologia dessa inflamação 

associada à obesidade, sendo esses depósitos subcutâneos e intra-abdominais, tais como 

inguinais, gonadais, mesentéricos, omentais e retroperitoneais 90-93. 
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Tabela 5. Diferenças encontradas na proporção de células do sistema imune residentes do tecido adiposo 
branco de camundongos magros e obesos. 

Tipos celulares 

Camundongos 

Magros Obesos 

Macrófagos 46 % 55 % ↑ 
Eosinófilos 7 % 1 % ↓ 
Treg 3 % 1 % ↓ 
NKT 2 % 1 % ↓ 
MDSC 2 % 5 % ↑ 
NK 10 % 6 % ↓ 
Outros 11 % 8 % ↓ 
Linfócitos B 8 % 11 % ↑ 
Linfócitos T CD8+ 3 % 5 % ↑ 
Linfócitos T CD4+ 8 % 7 % ↑ 

Treg = células T regulatórias, NKT = células T natural killers, MDSC = do inglês myeloid-derived 
suppressor cell, NK = células natural killers. As setas indicam aumento (↑) ou diminuição (↓) em 
relação ao TAB de camundongos magros.  
Adaptado de Sun et al 19 

 
Figura 8. Esquema ilustrando as atividades pró e anti-inflamatórias do tecido adiposo branco. M1: 
macrófagos classicamente ativados; M2: macrófagos alternativamente ativados.  
Adaptado de Sun et al

19
. 

Olefsky & Glass12 destacam que, em camundongos e seres humanos obesos, 

os macrófagos podem representar mais de 50 % do conteúdo total de células do TAB. Tal 

quantidade chega a ser surpreendente, e é de se imaginar que, de alguma forma, essa 

população aumentada de macrófagos interfira no metabolismo do TAB. Um fato 
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interessante é que os macrófagos tanto podem exibir atividade pró como anti-

inflamatória, dependendo dos estímulos a que são submetidos. Em resposta a IFN-γ, TNF-

α e LPS (lipopolissacarídeos, um componente de membrana de bactérias Gram-

negativas), essas células são polarizadas para uma resposta inflamatória clássica do tipo 

1, consequentemente produzindo citocinas pró-inflamatórias (TNF-α, IL-1β, IL-6, óxido 

nítrico) e causando dano tecidual. Alternativamente, os macrófagos podem ser ativados 

por IL-4 e IL-3 para uma resposta inflamatória do tipo 2, no sentido de resolver a 

inflamação e possibilitar o reparo tecidual através da secreção de IL-10, que, por sua vez, 

inibe a produção de citocinas pró-inflamatórias. Na condição de obesidade, o balanço 

entre macrófagos M1 ↔ M2 (classicamente ↔ alternativamente ativados, 

respectivamente) do TAB está alterado, pendendo para o lado esquerdo da 

equação11,12,19. 

Mas qual gatilho dispararia a inflamação no TAB, na condição de obesidade? 

Essa pergunta continua sem resposta, mas algumas possibilidades foram levantadas no 

sentido de elucidá-la. Em 1993, o grupo de Hotamisligil detectou uma expressão bastante 

aumentada de TNF-α no TAB de roedores obesos, quando comparada a de seus pares 

eutróficos8. Nesse mesmo trabalho, os autores identificaram os adipócitos como as 

células que mais contribuíam para essa produção exacerbada. Àquela época, efeitos 

inibitórios do TNF-α sobre a resposta insulínica já haviam sido observados tanto in vitro 

como in vivo, posicionando-o como um importante elo entre obesidade, inflamação e 

resistência à insulina8. Dois anos mais tarde, dando continuidade às suas investigações, 

Hotamisligil e seus colaboradores trouxeram à luz que o TAB de seres humanos obesos 

também apresentava expressão e níveis significativamente aumentados de TNF-α, níveis 

esses que se correlacionaram positivamente com a insulinemia de jejum7. Uma das 

hipóteses para explicar esse aumento de TNF-α seria uma resposta ao estiramento 

mecânico provocado pela hipertrofia do adipócito, sinalizando o excesso de lipídios 

armazenados em seu interior, para reduzir a captação de ácidos graxos e glicose em 

resposta à insulina10. Com forte estímulo inflamatório, essa citocina secretada pelos 

adipócitos favorece a polarização dos macrófagos circunvizinhos para um perfil M1, 

amplificando a atividade pró-inflamatória no TAB. 

Outra via que induz a ativação clássica de macrófagos é mediada por TLR (do 

inglês toll-like receptor)11,12,19. Esses receptores toll-like são abundantemente 
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encontrados na membrana de células do sistema imune, e têm como função o 

reconhecimento de padrões moleculares associados a patógenos94. Dentre as onze 

formas de TLR identificadas em mamíferos, o TLR4 parece ser de grande importância na 

patogênese da SM. Sua função está classicamente relacionada à resposta imune inata, 

pois de sua ativação em macrófagos decorrem a transcrição e liberação de citocinas pró-

inflamatórias94-98. Resumidamente, a ativação do TLR4 por seus ligantes favorece a 

ativação do complexo enzimático IKK (do inglês inhibitor of kappa-B kinase), que, por sua 

vez, promove fosforilação do IκB (do inglês inhibitor of kappa-B). Uma vez fosforilado, o 

IκB sofre dissociação do NFκB (do inglês nuclear factor kappa-light-chain-enhancer of 

activated B cells), que é translocado para o núcleo celular, onde estimula a transcrição de 

genes relacionados a citocinas pró-inflamatórias, como TNF-α, IL-1, IL-6 e CCL295. 

A ativação do TLR4 também promove a fosforilação da enzima JNK (do inglês 

c-jun N-terminal kinase), que adquire função de serina-quinase, fosforilando o IRS1 (do 

inglês insulin receptor substrate-1) em resíduos de serina. Em condições normais, após a 

ligação da insulina, o receptor de insulina (RI) sofre uma auto-fosforilação em resíduos de 

tirosina, passando a ter função de tirosina-quinase. O IRS1, então, é fosforilado pelo RI 

também em resíduos de tirosina, e, a partir daí é desencadeada uma cascata de 

sinalização intracelular em resposta ao estímulo da insulina (translocação de 

transportadores de glicose do tipo 4 para a membrana plasmática, transcrição de genes 

relacionados ao anabolismo e ao metabolismo da glicose, por exemplo). No entanto, 

quando o IRS1 sofre fosforilação em resíduos de serina, como acontece por ação da 

enzima JNK, a transdução intracelular da insulina é prejudicada, o que se manifesta 

clinicamente como resistência à ação desse hormônio 11,12 (ver Figura 9). 
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Figura 9. Ilustração da interferência da resposta inflamatória intracelular na sinalização da insulina, pela 
ativação de TLR. (Abreviações: TLR, toll-like receptor; IRS-1, do inglês insulin receptor substrate 1; PKR, do 
inglês protein kinase R; IKK, do inglês inhibitor of kappa-B kinase; JNK, do inglês c-jun N-terminal kinase; IRF, 
do inglês interferon regulatory fator; NF-κB, do inglês nuclear factor kappa-light-chain-enhancer of 
activated B cells; AP-1, do inglês activator protein; RE, retículo endoplasmático).  
Adaptado de Gregor & Hotamisligil

11
. 

Descobertas recentes identificaram a expressão e a funcionalidade dos TLR4 

não só em células do sistema imune, mas também em células insulino-sensíveis, como 

adipócitos95,96, células musculares esqueléticas 95,97,98 e células-β pancreáticas99,100. 

Consequentemente, a ativação do TLR4 nesses tecidos tem o potencial de interferir 

dramaticamente na resposta do organismo à insulina. O principal antígeno reconhecido 

pelo TLR4 é o LPS, no entanto, desde 2001, sabemos que alguns tipos de ácidos graxos 

saturados também são capazes de ativá-lo em macrófagos101, e em células adiposas e 

musculares95. Interessantemente, com a ativação de TLR4 por esses ácidos graxos, 

adipócitos são estimulados a produzir citocinas pró-inflamatórias (TNF-α e IL-6)95, 

retroalimentando o processo inflamatório do tecido adiposo, bem como a instalação da 

resistência periférica à insulina. 
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Como podemos notar, o estado inflamatório é de fundamental importância na 

patofisiologia da SM. Estratégias que busquem modular a inflamação observada 

principalmente no TAB de indivíduos obesos podem ser valiosas para o tratamento das 

morbidades associadas a esse quadro. Hotamisligil e colaboradores, naquele mesmo 

trabalho publicado em 19938, obtiveram resultados positivos na resposta glicêmica de 

ratos obesos após neutralização de TNF-α pela administração intravenosa de um receptor 

solúvel para essa citocina. Fármacos utilizados para o tratamento de artrite reumatoide, 

como o Etanercepte e Anakinra, cujos mecanismos de ação antagonizam o TNF-α ou a IL-

1, respectivamente, mostraram bons resultados na melhora do metabolismo da glicose 

em pacientes com algum grau de resistência à insulina16,102. A inibição da via do NF-κB por 

salicilatos e salsalatos também é capaz de restabelecer a tolerância à glicose tanto em 

roedores como em seres humanos17,18. No entanto, quais seriam os efeitos adversos 

desses fármacos, que agem de forma sistêmica e pouco seletiva inibindo vias 

inflamatórias? Seria o bloqueio da resposta inflamatória prejudicial ao organismo, uma 

vez que a inflamação é um mecanismo de defesa? Por essas dúvidas, autores sugerem 

que as estratégias terapêuticas para a inflamação da SM tenham alvos específicos, de 

forma a não comprometer a resposta imune dos indivíduos11,79, sendo a PBM, portanto, 

uma abordagem interessante e inovadora que poderia ser aplicada para o tratamento da 

SM, focando na inflamação observada no TAB. 

5.3. Metodologia 

5.3.1. Fotobiomodulação aplicada ao tecido adiposo branco 

Uma vez que os animais alimentados com a dieta hiperlipídica (HF) 

apresentaram diferenças significativas na massa corporal, Índice de Lee e na resposta ao 

TTG-IP, foi dado início ao protocolo de tratamento. Os animais foram então divididos em 

novos grupos experimentais (Tabela 6). 

Tabela 6. Descrição dos grupos experimentais. 

Grupos 
n 

Alvo 
Comprimento de 
onda (nm) 

ND 7 -------- -------- 

HF 7 -------- -------- 

HFABD850 7 Abdominal 850 
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Os animais do grupo HFABD850 foram irradiados por via transcutânea sobre a 

superfície abdominal previamente depilada. Os parâmetros de irradiação e as 

especificações do LEDs (do inglês light-emitting diode) utilizado encontram-se na Tabela 

7. As irradiações foram realizadas nos dias 1, 3, 7, 10, 14 e 21, seguindo um protocolo 

previamente desenvolvido pelo nosso grupo 37. Animais não irradiados (ND e HF) foram 

manejados da mesma forma, no entanto, permaneceram sob o equipamento LED 

desligado durante as sessões de tratamento. Os animais dos grupos HF e HFABD850 

continuaram a receber a dieta modificada durante todo o período das irradiações, e todos 

os animais foram acompanhados quanto à evolução da massa corporal, Índice de Lee e 

tolerância ao teste de glicose intraperitoneal até o término do período de tratamento. 

Tabela 7. Características do dispositivo LED e os parâmetros de irradiação adotados. 

Parâmetros de irradiação 850 nm 

Pico de emissão 843,02 nm 
Largura espectral FWHM 38,33 nm 
Modo de operação Onda contínua 
Potência radiante média 60 mW 
Polarização Randômica 
Perfil do feixe Multimodo 
Área irradiada 3,14 cm

2
 

Irradiância no alvo 19 mW/cm
2
 

Tempo de exposição 300 s por ponto 
Exposição radiante 5,7 J/cm

2
 

Técnica de aplicação 90° em relação à superfície, 
altura = 1,5 cm 

Número total de sessões 6 por animal 
Frequência das sessões Dias 1, 3, 7, 10, 14 e 21 
Energia radiante total 18 J por sessão 

 

5.3.2. Efeitos da fotobiomodulação nos depósitos de gordura 

Vinte e quatro horas após a última sessão de PBM, os animais foram 

eutanasiados por sobredose de anestésicos cetamina e xilazina (300 e 60 mg/kg) 

administrados pela via intraperitoneal. Após confirmação da morte, amostras de 

diferentes compartimentos de tecido adiposo foram coletadas e suas massas aferidas 

para comparação entre os grupos. Da região abdominal, foram coletados os depósitos 

inguinais, (IGN), epididimais (EPI), mesentéricos (MES) e retroperitoneais (RP), e da região 

interescapular, o tecido adiposo marrom (TAM). 
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5.3.3. Efeitos da fotobiomodulação na inflamação do tecido adiposo branco 

Para análise do infiltrado inflamatório no TAB, foram selecionadas amostras 

de tecido adiposo epididimal, que foram fixadas em formaldeído tamponado para 

inclusão em parafina e em lâminas silanizadas. Na preparação para imunofluorescência, 

as lâminas foram desparafinizadas e hidratadas em bateria de xilol e álcool, e pré-tratadas 

em banho-maria (30 min a 97°C) com tampão de citrato de sódio (10 mM Citrato de 

sódio, 0.05% Tween 20, pH 6,0) para recuperação antigênica. A seguir, as lâminas foram 

tratadas com anticorpos anti-F4/80 e anti-CD11b (BD Biosciences) já conjugados com 

fluoróforos para marcação de macrófagos e leucócitos totais, respectivamente. 

Posteriormente, as lâminas foram incubadas com DAPI para marcação do núcleo celular. 

As imagens foram adquiridas em microscópio de fluorescência Leika, em aumento original 

de 200x. A preparação das lâminas e a aquisição das imagens foram realizadas nas 

dependências da Faculdade São Leopoldo Mandic, no Laboratório de Patologia, com o 

auxílio da Professora Dra. Elizabeth Ferreira Marinez. 

Para quantificação das áreas e intensidades de fluorescência, utilizamos o 

software ImageJ103 e protocolo descrito por McCloy e colaboradores104. Brevemente, as 

imagens obtidas para cada canal de fluorescência foram convertidas em escala de cinza, e 

foram quantificadas as intensidades e áreas de fluorescência. Com o interesse de 

determinar se a PBM promoveu mudanças no perfil do infiltrado inflamatório do tecido 

adiposo analisado, foram calculadas as proporções de células F4/80+:CD11b+ tanto para 

porcentagem de área como para intensidade de fluorescência. 

5.3.4. Análise estatística 

Os dados de massa corporal e Índice de Lee ao longo do período de 

tratamento foram normalizados em relação aos valores iniciais dos animais (considerando 

como iniciais os valores obtidos antes do início da indução da SM). A partir das curvas 

glicêmicas obtidas nos TTG-IP foram calculadas áreas sob a curva. Os resultados foram 

analisados quanto à sua distribuição através do teste de Shapiro-Wilk, e os testes 

estatísticos adequados foram empregados para análise dos dados. Foram admitidas como 

significativas as comparações que apresentaram p<0,05. 

5.4. Resultados 

5.4.1. Efeitos da fotobiomodulação na massa corporal, IL e TTG-IP 
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Durante o período de tratamento, os animais obesos (HF e HFABD850) 

mantiveram massas corporais significativamente maiores do que os animais eutróficos 

(ND) – Figura 10. Entre os primeiros (HF X HFABD850), no entanto, nenhuma diferença foi 

observada, indicando que a PBM não promoveu mudanças na massa corporal dos animais 

tratados em relação a seus controles sham-irradiados. O mesmo comportamento foi 

notado considerando o Índice de Lee (Figura 11). 
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Figura 10. Evolução da massa corporal normalizada em relação ao dia 0 de cada animal – antes do início da 
indução da obesidade –, durante o período de tratamento (médias ± EP). As chaves indicam diferença 
significativa entre os grupos HF:ND e HFABD85:ND, nos mesmos dias (two-way ANOVA com medidas 
repetidas e Bonferroni como pós-teste). 
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Figura 11. Evolução do índice de Lee normalizado em relação ao dia 0 de cada animal – antes do início da 
indução da obesidade –, durante o período de tratamento (médias ± EP). As chaves indicam diferença 
significativa entre os grupos HF:ND e HFABD85:ND, nos mesmos dias (p<0,05, two-way ANOVA com 
medidas repetidas, e Bonferroni como pós-teste). 
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Observamos algumas variações na resposta ao TTG-IP durante o período de 

tratamento (Figura 12). As curvas glicêmicas dos grupos HF e HFABD850 apresentaram 

valores bastante próximos nos dias 2, 11 e 15 (24 h após a primeira, quarta e quinta 

sessões de irradiação, respectivamente). No dia 8 (24 h após a terceira sessão de 

tratamento), o grupo tratado (HFABD850) apresentou uma curva glicêmica com valores 

intermediários entre os grupos ND e HF. De fato, quando as áreas das curvas foram 

integradas (Figura 13), foi observada para esse grupo uma diferença significativa em 

relação aos valores obtidos imediatamente antes do início do tratamento (dia 8 versus 

semana 8). Essa diferença, no entanto, não foi observada quando o grupo tratado foi 

comparado com seu respectivo controle positivo (grupo HF). A única diferença 

significativa entre os grupos HF e HFABD850 foi observada na glicemia do tempo de 15 

minutos do dia 22 (Figura 12), quando o grupo HF apresentou um valor médio de 525,5 ± 

22,4 mg/dL nquanto que o grupo HFABD850 apresentou 458,7 ± 17,5 mg/dL. 

Considerando as áreas abaixo das curvas glicêmicas calculadas ao longo do 

período de tratamento, a resposta ao teste de tolerância à glicose dos animais irradiados 

(HFABD850) permaneceu significativamente aumentada em relação aos animais do grupo 

ND em todos os tempos analisados. No entanto, não foram observadas diferenças 

significativas entre os grupos HF e HFABD850 (Figura 13). 
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Dia 11
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Figura 12. Curvas glicêmicas obtidas durante o período de tratamento. Asteriscos indicam diferenças 
significativas entre o grupo ND versus HF e ND versus HFABD850; # representam significância estatística 
entre o grupo ND versus HF; $ indicam diferenças significativas entre o grupo ND versus HFABD850; & 
representam diferenças significativas entre o grupo HF versus HFABD850. (p<0,05, two-way ANOVA com 
medidas repetidas, e Bonferroni como pós-teste). 

ND HF HFABD850
0

10000

20000

30000

40000

50000

Semana 8

Dia 2

Dia 8

Dia 15

Dia 22
A,a

B,a B,a

A,b

B,a B,aB,a

A

B

B,b

B,a

B,b

A
A,a

B,b

Grupos

A
U

C
 (

m
g

.d
L

-1
.m

in
)

 

Figura 13. Evolução do teste de tolerância à glicose, representados pela Área Abaixo da Curva (AUC, médias 
± EP) calculada para a curva glicêmica de cada animal, durante o período de tratamento. Letras minúsculas 
indicam diferença significativa intragrupo em dias diferentes, e letras maiúsculas indicam diferença 
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significativa entre os grupos, nos mesmos dias (p<0,05, two-way ANOVA com medidas repetidas, e 
Bonferroni como pós-teste). 

5.4.2. Efeitos da fotobiomodulação nos depósitos de gordura 

Como esperado, os principais depósitos de TAB intra-abdominais dos animais 

obesos (HF e HFABD850) mostraram-se significativamente maiores quando comparados 

aos seus controles eutróficos (Figura 14 e Figura 15), mas sem diferenças estatísticas 

entre si. As massas dos depósitos inguinal e mesentérico apresentaram as maiores 

diferenças, sendo em torno de 4 vezes maiores do que as massas dos respectivos tecidos 

dos camundongos alimentados com dieta normal (ND). Para os depósitos epididimais e 

retroperitoneais, a dieta hiperlipídica promoveu um aumento de 2 vezes nas massas 

desses tecidos. 
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Figura 14. Diferentes depósitos de tecido adiposo de camundongos alimentados com dieta normal (ND), 
hiperlipídica (HF) ou obesos tratados com PBM na região interescapular (HFABD850). TAM: tecido adiposo 
marrom interescapular, ING: tecido adiposo branco inguinal, EPI: tecido adiposo branco epididimal, MES: 
tecido adiposo branco mesentérico, RP: tecido adiposo branco retro-peritoneal. Note a diferença nas 
dimensões dos TABs dos animais eutróficos (ND) e obesos (HF e HFABD850). 
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Figura 15. Comparação das massas do tecido adiposo de diferentes compartimentos (médias ± EP). TAM: 
tecido adiposo marrom interescapular; EPI: tecido adiposo branco epididimal; ING: tecido adiposo branco 
inguinal; MES: tecido adiposo branco mesentérico; REP: tecido adiposo branco retroperitoneal. (p<0,05; 
one-way ANOVA com medidas repetidas, e Tukey como pós-teste). 
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5.4.3. Efeitos da fotobiomodulação na inflamação do tecido adiposo branco 

Como pode ser observado na Figura 16 e Figura 17, o TAB de camundongos 

obesos (HF) apresentou densidade de células CD11b+ e F4/80+ aproximadamente duas 

vezes maior do que os camundongos tratados (HFABD850). Essa magnitude também foi 

observada quanto à intensidade de fluorescência para os dois tipos celulares (Figura 17). 

A proporção de células F4/80+:CD11b+ foi semelhante nos dois grupos (Figura 18), 

indicando que a população de leucócitos presente no tecido adiposo dos animais é 

predominantemente formada por macrófagos em ambos os grupos estudados. 
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Figura 16. Tratamento com PBM na região abdominal promoveu redução na quantidade de leucócitos no 
tecido adiposo de camundongos com SM. Os espaços vazios representam as áreas ocupadas por adipócitos. 
Marcação por imunofluorescência de leucócitos (CD11b, verde) e macrófagos (F4/80, vermelho). Núcleos 
foram marcados com DAPI (azul). O quarto painel indica que a população de leucócitos no tecido adiposo é 
predominantemente composta por macrófagos. 
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Figura 17. Intensidade de fluorescência e porcentagem de área ocupada por células CD11b

+
 e F4/80

+
. As 

barras representam as médias ± desvio padrão. Comparação por Teste t. 

  
Figura 18. Proporção de células F4/80

+
:CD11b

+
, considerando porcentagem de área e intensidade de 

fluorescência. As barras representam as médias ± desvio padrão. Comparação por Teste t. 

5.5. Discussão 

Após seis sessões de irradiação na região abdominal, não foram observados 

efeitos do tratamento na massa corporal e no Índice de Lee (Figura 10 e Figura 11). Tanto 

os animais do grupo HF como os animais do grupo HFABD850 mantiveram esses 

parâmetros significativamente maiores em comparação com os animais eutróficos (ND) 

até o último dia de avaliação. Quando analisamos as respostas glicêmicas ao TTG-IP 

(Figura 13), notamos que ambos os grupos que receberam dieta hiperlipídica 

apresentaram valores significativamente menores no dia 22 em relação aos seus valores 

iniciais (dia 0). Uma vez que essa observação foi comum a ambos os grupos, podemos 

supor que tal redução foi resultado de condições experimentais particulares desse dia. No 

entanto, é importante destacar que somente o grupo HFABD850 mostrou uma redução 

significativa nos valores de AUC no dia 8, 24 h após a terceira sessão de irradiação, em 
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comparação com seus valores iniciais (dia 0). Ao analisarmos as curvas glicêmicas desse 

dia (Figura 12, dia 8), notamos que os animais do grupo tratado apresentaram valores de 

glicemia menores do que os do grupo HF em três dos seis tempos avaliados (15, 30 e 60 

min), e somente no tempo de 60 minutos esses valores foram significativamente 

diferentes do que os observados para o grupo ND. 

Quando comparamos nossos resultados das respostas glicêmicas ao TTG-IP 

após as irradiações na região abdominal dos animais com o que fora previamente descrito 

na literatura pelo grupo de Silva e colaboradores38, notamos algumas diferenças nos 

achados. Os autores observaram reduções significativas na área abaixo da curva 

calculadas para as curvas glicêmicas de camundongos obesos da linhagem Swiss após 

protocolo de irradiação utilizando um laser de emissão na região do infravermelho 

próximo (780 nm), quando comparados aos seus respectivos controles sham-irradiados. 

O tratamento proposto pelo grupo consistiu em cinco sessões de irradiação 

consecutivas repetidas durante quatro semanas, iniciadas após um período de oito 

semanas de indução do quadro de obesidade com dieta hiperlipídica. Em cada sessão 

terapêutica, cinco pontos anatômicos foram irradiados (além da região abdominal, 

também foram alvos os tecidos musculares das regiões anteriores e posteriores da coxa), 

sendo entregue um total de 2 J de energia por sessão. No nosso trabalho, seis sessões de 

irradiação foram distribuídas ao longo de três semanas, em uma frequência bastante 

menor quando comparada ao protocolo de Silva e colaboradores. Dessa forma, sugerimos 

que sejam necessárias mais sessões de irradiação somente na região abdominal para que 

os efeitos do tratamento na resposta glicêmica se mostrem significativos. Além do 

número de sessões, a irradiação de outros pontos anatômicos também parece ser uma 

estratégia interessante para o tratamento adjuvante da SM com o uso da PBM. 

Ainda sobre o trabalho de Silva e colaboradores38, os autores avaliaram a 

massa de diferentes depósitos adiposos após a eutanásia dos animais, que foi realizada 

48 h após a última sessão de irradiação. Foi observada uma redução significativa na 

massa dos tecidos dos compartimentos epididimal e mesentérico dos animais obesos 

tratados em comparação com seus controles positivos (camundongos obesos sham-

irradiados). No presente estudo, observamos uma redução na massa do tecido adiposo 

inguinal (Figura 15), que talvez pudesse ter se mostrado estatisticamente significativa se 

o número de animais por grupo tivesse sido maior. Para os outros depósitos intra-
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abdominais de tecido adiposo branco (epididimal, mesentérico e retroperitoneal), as 

massas aferidas para os grupos HF e HFABD850 se mostraram bastante semelhantes. 

Nossos achados mais interessantes da PBM aplicada à região abdominal de 

camundongos com SM foram observados nas imunofluorescências do tecido adiposo 

epididimal (Figura 16). Nos animais tratados, os leucócitos (células CD11b+) ocuparam 

13,7 ± 5,8 % da área desse tecido, ao passo que nos camundongos sham-irradiados essas 

células representaram 33,75 ± 7,68 % da área. Essa redução significativa na presença de 

leucócitos também foi observada para os macrófagos após as seis sessões de tratamento. 

Considerando que a presença aumentada de células inflamatórias no tecido adiposo 

intra-abdominal no quadro de obesidade está relacionada com um perfil de ativação pró-

inflamatório dessas células, e que essa inflamação tecidual contribui para o 

desenvolvimento de intolerância à glicose11,12,19, podemos inferir que nosso protocolo de 

tratamento promoveu uma redução nesse quadro inflamatório e que essa redução pode 

ser benéfica no prognóstico da obesidade e de suas morbidades associadas. Ainda que 

não tenham sido observados efeitos proeminentes do tratamento na resposta ao TTG-IP 

de animais com SM, é importante lembrar que o estímulo à progressão dessa inflamação, 

isto é, a dieta hiperlipídica, permaneceu constante durante todo o protocolo terapêutico 

e, mesmo assim, os efeitos das irradiações foram suficientes para impedir o avanço do 

quadro inflamatório. Esses achados nos encorajam a afirmar que o tratamento com PBM 

para SM é de fato uma estratégia que deve continuar a ser investigada, e seus benefícios 

podem ser ainda maiores do que os aqui relatados. 
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6. FOTOBIOMODULAÇÃO APLICADA AO TECIDO ADIPOSO MARROM 

6.1. Background 

Enquanto o TAB tem como função primária o armazenamento de energia na 

forma de triacilgliceróis, o tecido adiposo marrom (TAM) é reconhecido por ser um órgão 

que consome energia para produzir calor. A termogênese do TAM é um mecanismo 

essencial para a sobrevivência de pequenos mamíferos que vivem em ambientes muito 

frios, e também durante períodos de hibernação105. Essa produção de calor é possível 

graças à presença de UCP1 na membrana interna mitocondrial associada às ATP 

(trifosfato de adenosina) sintases dos adipócitos marrons, que, ao invés de produzirem 

ATP através da fosforilação de ADP (adenosina bifosfato) utilizando a força eletromotriz 

do influxo de prótons, dissipam essa energia na forma de calor39,40,106.  

O interesse no estudo desse tecido vem crescendo nas últimas décadas, uma 

vez que são recentes as descobertas da sua influência metabólica na obesidade. Em 1993, 

por exemplo, o grupo de Lowell107 demonstrou, através de um modelo transgênico de 

ablação do TAM em camundongos, que o hipodesenvolvimento desse tecido levou ao 

estabelecimento de um quadro de obesidade, resistência à insulina, intolerância à glicose 

e hiperlipidemia nos animais, de maneira muito semelhante ao que fora observado em 

outros modelos genéticos de indução da obesidade, como as linhagens ob/ob e db/db. 

Até 2009, acreditava-se que o TAM era encontrado nos seres humanos 

exclusivamente na fase recém-nascida, estando ausente em adultos41. Uma série de 

estudos publicados no periódico The New England Journal of Medicine42-44, no entanto, 

mostrou através de tomografia computadorizada por emissão de pósitrons (PET-CT) a 

presença desse tecido em indivíduos adultos, abrindo um novo ramo de pesquisa para o 

tratamento da obesidade e de suas morbidades associadas, uma vez que a ativação do 

TAM aumentaria de forma relevante o gasto energético basal por meio da oxidação de 

cadeias carbônicas originadas principalmente das gorduras e dos carboidratos, 

consumindo essas fontes de energia para a geração de calor. Os autores desses estudos 

observaram que os depósitos de TAM nos seres humanos estão principalmente 
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localizados nas regiões cervical, supraclavicular, plexo braquial e paravertebral, como 

pode ser observado na Figura 19. 

 

Figura 19. Localização anatômica de depósitos de tecido adiposo marrom em um ser humano adulto, em 
condições de exposição ao frio (A) e termoneutralidade (B). Imagens obtidas por PET-CT, após 
administração de 

18
F-FDG. Imagem adaptada de van Marken Lichtenbelt e colaboradores

44
. 

van Marken Lichtenbelt e colaboradores44 expuseram indivíduos adultos com 

diversas composições corporais ao frio, e observaram através de imagens de PET-CT uma 

captação 4 vezes menor do radioisótopo fluodesoxiglicose (18F-FDG) pelo TAM de sujeitos 

com sobrepeso ou obesidade, quando comparados com os indivíduos eutróficos (Figura 

20). Quando ativado, o TAM aumenta consideravelmente a captação de glicose, e a 

captação diminuída de 18F-FDG por indivíduos obesos indica que esse tecido se encontra 

hiporresposivo a estímulos clássicos para sua ativação, como o é a exposição ao frio. Essa 

observação, portanto, estimula o desenvolvimento de estratégias direcionadas a 

promover o aumento da atividade metabólica desse tecido em obesos, como tratamento 

adjuvante da obesidade. Considerando que um dos possíveis mecanismos de ação da 

PBM ocorre via absorção da radiação eletromagnética por complexos da cadeia 

transportadora de elétrons – resultando em aumento do metabolismo mitocondrial e da 

síntese de ATP72,73,108 –, é possível inferir que o tratamento com luz de baixa potência 

pode promover, de forma não invasiva, o aumento da atividade mitocondrial do TAM. 

Dessa forma, a fotobiomodulação poderia ser considerada como uma ferramenta capaz 

de melhorar a funcionalidade do TAM, que se encontra prejudicada na condição de 

obesidade e síndrome metabólica. 
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Figura 20. Imagens de PET-CT obtidas de seres humanos adultos após administração de 
18

F-FDG e exposição 
ao frio. Note a maior captação do radioisótopo pelo TAM de indivíduos eutróficos (A e B), em comparação 
com sujeitos obesos (C). Adaptado de van Marken Lichtenbelt e colaboradores

44
. 

6.2. Metodologia 

6.2.1. Funcionalidade do TAM 

6.2.1.1. Imageamento termográfico 

A funcionalidade do TAM foi avaliada com auxílio da técnica de imageamento 

por câmera termográfica109,110. De maneira não invasiva, foi possível acompanhar a 

resposta do TAM de camundongos submetidos à dieta hiperlipídica através das variações 

da temperatura corporal dos animais antes e depois de serem expostos ao frio (durante 

1 h, a 10°C), uma vez que baixas temperaturas são uma das formas de promover aumento 

da atividade do TAM111-113. Para padronizar as aquisições de imagem, foi colocada uma 

máscara de acetato com uma janela de 2 x 1 cm sobre a região interescapular 

previamente depilada dos animais, de forma que a mesma área pudesse ser fotografada 

em condição de termoneutralidade e após exposição ao frio (Figura 21). Para a captura 
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das imagens, foi utilizada a câmera Thermacam SC 3000 (FLIR System, EUA), gentilmente 

fornecida pela Professora Dra. Denise Maria Zezell, do Laboratório de Biofotônica do CLA-

IPEN. Durante o imageamento, os animais permaneceram sedados com auxílio de 

anestesia ventilatória para adequado posicionamento sob a câmera, e as imagens foram 

coletadas a uma distância padronizada de 10 cm. Para diminuir as possíveis interferências 

da temperatura externa à câmera, a temperatura ambiente foi controlada e mantida a 

19°C. As imagens foram analisadas através do software ThermaCAM Researcher Pro 2.10 

(FLIR Thermal Imaging), onde as médias de temperatura nas regiões de interesse foram 

calculadas. Para comparação entre os grupos, foi calculada a diferença entre as 

temperaturas após e antes da exposição ao frio. 

 

 Termoneutralidade Após 1 h a 10°C 

N
D

 

  

H
F 

  

Figura 21. Imagens termográficas de animais alimentados com dieta normal (ND) e dieta hiperlipídica (HF), 
imediatamente antes a após exposição ao frio. Note que após a exposição ao frio houve um aumento de 
1,5°C na temperatura máxima do animal ND, enquanto que para o animal HF não foi observado aumento de 
temperatura. 

6.2.1.2. Microtomografia por emissão de pósitrons 

Outra técnica usada para avaliação da funcionalidade do TAM foi a tomografia 

por emissão de pósitrons associada à tomografia computadorizada (microPET-CT). Nos 

dias das aquisições das imagens, os animais receberam entre 60 e 100 μL de 
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fluodesoxiglicose (18F-FDG) por de injeção da veia caudal, totalizando atividades 

radioativas entre 100 e 200 μCi. As seringas com as soluções de 18F-FDG tiveram suas 

atividades aferidas em radiômetro calibrado antes e após as administrações, para que o 

conteúdo restante pudesse ser descontado da atividade inicial. Depois de realizadas as 

injeções, os animais foram expostos ao frio (entre 14 e 16°C) durante o período de 

biodistribuição (45 min) do radionuclídeo, e posteriormente colocados no equipamento 

Albira microPET-CT (Centro de Radiofarmácia do IPEN-CNEN/SP). 

Foram obtidas imagens de animais eutróficos (ND) e obesos (HF), dois dias 

antes e imediatamente após uma única sessão de PBM. Os animais irradiados foram 

preparados da mesma forma descrita anteriormente (volume, atividade e via de 

administração do 18F-FDG), com a diferença de que as irradiações ocorreram 15 min 

depois da administração do radiofármaco e do início da exposição ao frio. Passado esse 

período, os animais foram colocados sob anestesia ventilatória e expostos à irradiação da 

região interescapular durante 300 s, com um LED de emissão vermelha (660 nm), nos 

parâmetros descritos anteriormente (Tabela 9). Em seguida, voltaram para a câmara 

resfriada, onde permaneceram por mais 25 min, totalizando os 45 min do tempo 

necessário para a biodistribuição do radiofármaco e aquisição das imagens. 

As imagens foram processadas por meio do software amide.exe 1.0.4 

(Andreas Loening), que permite ajustar as escalas de intensidade pela atividade radioativa 

que foi administrada aos animais. 

6.2.2. Fotobiomodulação aplicada ao tecido adiposo marrom 

Uma vez que os animais alimentados com a dieta hiperlipídica apresentaram 

diferenças significativas na massa corporal, índice de Lee, resposta ao TTG-IP e na 

temperatura da região interescapular, foi dado início ao protocolo de tratamento. 

Selecionamos como alvo das irradiações o TAM localizado na região subcutânea 

interescapular, e comprimento de onda na região do vermelho (660 nm). Dessa forma, os 

animais foram distribuídos nos grupos apresentados na Tabela 8: 

Tabela 8. Descrição dos grupos experimentais. 

Grupos n Alvo Comprimento de 
onda (nm) 

ND 7 -------- -------- 

HF 7 -------- -------- 

HFTAM660 7 Interescapular 660 
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Os animais foram irradiados por via transcutânea sobre a superfície 

interescapular previamente depilada. Os parâmetros de irradiação e as especificações do 

LED (do inglês light-emitting diode) utilizado encontram-se na Tabela 9. As irradiações 

foram realizadas nos dias 1, 3, 7, 10, 14 e 21, seguindo um protocolo previamente 

desenvolvido pelo nosso grupo 37. Animais não irradiados (ND e HF) foram manejados da 

mesma forma, no entanto, permaneceram sob o equipamento LED desligado durante as 

sessões de tratamento. Os animais dos grupos HF e HFTAM660 continuaram a receber a 

dieta modificada durante todo o período das irradiações 

Tabela 9. Características dos dispositivos LED e os parâmetros de irradiação a serem adotados. 

Parâmetros de irradiação 660 nm 

Pico de emissão 662 nm 
Largura espectral FWHM 20 nm 
Modo de operação Onda contínua 
Potência radiante média 38 mW 
Polarização Randômica 
Perfil do feixe Multimodo 
Área irradiada 2 cm

2
 

Irradiância no alvo 19 mW/cm
2
 

Tempo de exposição 300 s por ponto 
Exposição radiante 5,7 J/cm

2
 

Técnica de aplicação 90° em relação à superfície, 
altura = 1,5 cm 

Número total de sessões 6 por animal 
Frequência das sessões Dias 1, 3, 7, 10, 14 e 21 
Energia radiante total 11,4 J por sessão 

 

Foi necessário que as regiões irradiadas estivessem livres de pelos para evitar 

o espalhamento e otimizar a entrega da luz. Para tanto, na véspera das sessões de PBM (e 

também nos dias de imageamento termográfico), os animais foram sedados com auxílio 

de anestesia ventilatória, para tricotomia e depilação com creme à base de tioglicolato 

(Veet®, Reckitt Benckiser). Durante as irradiações, eles também permaneceram sedados 

com o mesmo sistema de anestesia inalatória. 

6.2.3. Efeitos da fotobiomodulação no soro 

No dia 22 (24 h após a última sessão de irradiação), os animais foram 

colocados sob anestesia profunda através de injeção intraperitoneal de quetamina e 

xilazina (300 mg/kg e 60 mg/kg de massa corporal), e amostras de sangue foram 

coletadas por punção cardíaca. O soro sanguíneo foi separado por coagulação seguida de 

centrifugação a 1.500 g durante 15 min a 4 °C114. Após separação, o soro foi congelado e 
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armazenado a -26 °C para análise por espectroscopia de reflexão total atenuada no 

infravermelho com transformada de Fourier (ATR-FTIR). No dia das análises, as amostras 

foram descongeladas sob refrigeração, homogeneizadas em vórtex e alíquotas de 5 μL 

foram dispostas sobre uma lâmina de vidro recoberta com papel alumínio, seguindo 

metodologia descrita por Cui e colaboradores115. As gotas de soro secaram em estufa a 

37 °C durante 30 min, e as amostras foram analisadas no equipamento Frontier™ NIR 

(PerkinElmer Inc.) da Central Analítica do Instituto de Química da USP. Os espectros 

obtidos para animais ND, HF e HFTAM660 foram comparados pós prévia normalização. 

6.2.4. Efeitos da fotobiomodulação nos depósitos de gordura 

Após a coleta do sangue, os animais foram eutanasiados por sobredose de 

quetamina e xilazina (300 mg/kg e 60 mg/kg de massa corporal). Após confirmação da 

morte, amostras de diferentes compartimentos de tecido adiposo foram coletadas e suas 

massas aferidas para comparação entre os grupos. Da região abdominal, foram coletados 

os depósitos inguinais, (IGN), epididimais (EPI), mesentéricos (MES) e retroperitoneais 

(RP), e da região interescapular, o tecido adiposo marrom (TAM). 

6.2.5. Efeitos da fotobiomodulação na expressão de UCP-1 

Com o intuito de verificarmos se a PBM promoveu efeitos sobre a expressão 

de UCP1 no TAM dos camundongos irradiados, prosseguimos com a técnica de Western 

Blot. Após a eutanásia dos animais, amostras de TAM interescapular foram coletadas, 

pesadas, e imediatamente congeladas em nitrogênio líquido e armazenados a -80°C. 

Posteriormente, esses tecidos foram descongelados e homogeneizados em tampão de 

lise (RIPA, EDTA 1 mM, coquetel inibidor de protease, NaNOV4 1nM, NaF 1 mM) com 

auxílio de sonicador ultrassônico em 3 ciclos de 30 s. O lisado celular foi centrifugado a 

14.000 g durante 15 min, a 4 °C. A gordura foi descartada, e o sobrenadante utilizado 

para as análises. 

As amostras de proteínas foram quantificadas pela técnica BCA-Pierce e 50 μg 

de proteína foram analisadas em gel de poliacrilamida-SDS 12% por eletroforese no 

Sistema BioRad. Após migração, as proteínas foram transferidas para uma membrana de 

nitrocelulose, incubadas overnight a 4 °C com anticorpo primário para UCP1 (Cell 

Signaling Technology) e Erk 42/44 (Cell Signaling Technology), e em seguida tratadas com 

anticorpo secundário específico anti-IgG de coelho conjugado à peroxidase (Imuny-VBP 

Biotecnologia) por 1 h em temperatura ambiente. As membranas foram tratadas com o 



57 

kit de quimioluminescência (Thermo Fisher Scientific) e então reveladas em sistema 

ChemiDoc (BioRad), utilizando software ImageLab (BioRad). A quantificação das 

intensidades de luminescência foi realizada com auxílio da ferramenta de análise de gel 

do software ImageJ103. Após subtração de background e ajuste de brilho e contraste, a 

densidade óptica de UCP1 foi calculada em relação às intensidades obtidas para a 

proteína Erk 42/44. 

6.2.6. Análise estatística 

Os dados de massa corporal e Índice de Lee ao longo do período de 

tratamento foram normalizados em relação aos valores iniciais dos animais (considerando 

como iniciais os valores obtidos antes do início da indução da SM). A partir das curvas 

glicêmicas obtidas nos TTG-IP foram calculadas áreas sob a curva. Os resultados foram 

analisados quanto à sua distribuição através do teste de Shapiro-Wilk, e os testes 

estatísticos adequados foram empregados para análise dos dados. Para ATR-FTIR, foi 

empregada a análise hierárquica de clusters (HCA) das médias normalizadas dos 

espectros obtidos para cada grupo. Foram admitidas como significativas as comparações 

que apresentaram p<0,05. 

6.3. Resultados 

6.3.1. Modelo animal de síndrome metabólica 

O período de indução da SM foi mais prolongado para os animais irradiados 

na região do TAM interescapular, uma vez que foi necessário aguardar que a resposta 

termogênica desse tecido ao estímulo de frio apresentasse diferenças significativas em 

relação aos seus respectivos controles eutróficos. Esse fenômeno só foi constatado após 

15 semanas, quando camundongos alimentados com dieta hiperlipídica apresentaram 

menores temperaturas nessa região após exposição ao frio (Figura 22), indicando que a 

funcionalidade do TAM desses animais se encontrava diminuída no quadro de SM. 
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Figura 22. Diferença na temperatura da região interescapular de camundongos alimentados com dieta 
normal (ND) e dieta hiperlipídica (HF). ΔT = temperatura média após exposição ao frio - temperatura média 
antes da exposição ao frio. Letras minúsculas indicam diferença significativa intragrupo em dias diferentes, 
e letras maiúsculas indicam diferença significativa entre os grupos, nos mesmos dias (p<0,05, two-way 
ANOVA com medidas repetidas, e Bonferroni como pós-teste). 

Como podemos observar na Figura 23, após 15 semanas com a dieta 

hiperlipídica, os animais do grupo HF apresentaram Índice de Lee e massa corporal 

significativamente maiores quando comparados aos animais do grupo controle (ND). Ao 

final do período de indução, animais do grupo HF mostraram um aumento de 

aproximadamente 50% de massa corpórea e 40% de aumento do índice de Lee. 
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Figura 23. Evolução da massa corporal (A) e Índice de Lee (B) normalizados em relação à semana 0 de cada 
animal (médias ± erro padrão (EP)). Letras minúsculas indicam diferença significativa intragrupo em dias 
diferentes, e letras maiúsculas indicam diferença significativa entre os grupos, nos mesmos dias (p<0,05, 
two-way ANOVA com medidas repetidas, e Bonferroni como pós-teste). 

Na décima quinta semana, os animais HF também apresentaram resposta 

alterada ao TTG-IP, como ilustrado nas Figura 24 e Figura 25. 
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Figura 24. Resposta ao teste de tolerância à glicose intra-peritoneal antes e após 15 semanas de indução do 
modelo de síndrome metabólica. Os animais do grupo HF apresentaram níveis glicêmicos aumentados em 
todos os tempos avaliados (exceção para o tempo 0), quando comparados aos animais eutróficos (ND) 
(p<0,05, two-way ANOVA com medidas repetidas, e Bonferroni como pós-teste). 

 

Figura 25. Evolução dos testes de tolerância à glicose, representados pela Área Abaixo da Curva (AUC, 
médias ± EP) calculada para a curva glicêmica de cada animal (Figura 24). Letras minúsculas indicam 
diferença significativa intragrupo em dias diferentes, e letras maiúsculas indicam diferença significativa 
entre os grupos, nos mesmos dias (p<0,05, two-way ANOVA com medidas repetidas, e Bonferroni como 
pós-teste). 

6.3.2. Efeitos da fotobiomodulação na massa corporal, Índice de Lee e tolerância à 

glicose 

Ao longo do período de tratamento, os animais obesos (HF e HFTAM660) 

mantiveram massas corporais significativamente maiores do que os animais eutróficos 

(ND) – Figura 26. Entre os primeiros (HF X HFTAM660), no entanto, nenhuma diferença 

foi observada, indicando que a PBM não promoveu mudanças na massa corporal dos 

animais tratados em relação a seus controles sham-irradiados. Quando analisamos o 

comportamento da massa corporal dentro de cada grupo, os animais alimentados com 
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dieta normal mantiveram valores constantes, enquanto algumas diferenças foram 

detectadas para os animais obesos. Considerando o grupo HFTAM660, houve uma 

redução de massa de aproximadamente 4% que se manteve até o fim do período 

experimental. Já no grupo HF, foi observada redução de 7%. Entre os grupos HF e 

HFTAM660, no entanto, não foram observadas diferenças estatisticamente significantes 

ao fim do tratamento. 
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Figura 26. Evolução da massa corporal normalizada em relação ao dia 0 de cada animal – antes do início da 
indução da obesidade durante o período experimental (médias ± EP). Letras indicam diferença significativa 
intragrupo em dias diferentes e as chaves indicam diferença significativa entre os grupos (two-way ANOVA 
com medidas repetidas e Bonferroni como pós-teste). 

Esse comportamento de redução da massa corporal dos animais obesos 

também foi notado considerando o Índice de Lee. O grupo ND manteve o IL constante 

durante todo o período experimental. Os grupos HF, entretanto, ao final do período de 

tratamento (dia 22), apresentaram diminuição de 6% em relação aos ILs observados antes 

do início das intervenções (Figura 27). Os camundongos HF irradiados apresentaram uma 

redução média de 3% no IL.  
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Figura 27. Evolução do índice de Lee normalizado em relação ao dia 0 de cada animal – antes do início da 
indução da obesidade -, durante o período de tratamento (médias ± EP). Letras indicam diferença 
significativa intragrupo em dias diferentes, e as chaves indicam diferença significativa entre os grupos nos 
mesmos dias (p<0,05, two-way ANOVA com medidas repetidas, e Bonferroni como pós-teste). 

A resposta ao teste de tolerância à glicose dos animais irradiados (HFTAM660) 

permaneceu aumentada em relação aos animais do grupo ND durante todo o período 

experimental, mas não apresentou diferenças significativas em relação ao grupo HF 

(Figura 28). 
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Figura 28. Evolução do teste de tolerância à glicose, representados pela Área Abaixo da Curva (AUC, médias 
± EP) calculada para a curva glicêmica de cada animal, durante o período de tratamento. Letras minúsculas 
indicam diferença significativa intragrupo em dias diferentes, e letras maiúsculas indicam diferença 
significativa entre os grupos, nos mesmos dias (p<0,05, two-way ANOVA com medidas repetidas, e 
Bonferroni como pós-teste). 



63 

6.3.3. Efeitos da fotobiomodulação nos depósitos de gordura 

Como esperado, os principais depósitos de TAB intra-abdominais dos animais 

obesos mostraram-se significativamente maiores quando comparados aos seus controles 

eutróficos (Figura 29 e Figura 30), mas sem diferenças estatísticas entre si. As massas dos 

depósitos epididimal, inguinal e retroperitoneal apresentaram as maiores diferenças, 

sendo em torno de 5 vezes maiores do que as massas dos respectivos tecidos dos 

camundongos alimentados com dieta normal (ND). Um achado interessante foi 

observado em relação ao TAM: enquanto não foi verificada diferença significativa entre 

os grupos ND e HF, nos camundongos do grupo HFTAM660 esse tecido apresentou uma 

média de massa duas vezes maior em relação aos outros grupos (ND: 190 mg; HF: 174 mg 

e HFTAM660 366 mg). 
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Figura 29. Diferentes depósitos de tecido adiposo de camundongos alimentados com dieta normal (ND), 
hiperlipídica (HF) ou obesos tratados com PBM na região interescapular (HFTAM660). TAM: tecido adiposo 
marrom interescapular, ING: tecido adiposo branco inguinal, EPI: tecido adiposo branco epididimal, MES: 
tecido adiposo branco mesentérico, RP: tecido adiposo branco retro-peritoneal. Note a diferença nas 
dimensões dos TABs dos animais eutróficos (ND) e obesos (HF e HFTAM660) e as diferenças entre as 
dimensões dos TAMs entre ND, HF e HFTAM660. 
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Figura 30. Comparação das massas do tecido adiposo de diferentes compartimentos (médias ± EP). TAM: 
tecido adiposo marrom interescapular; EPI: tecido adiposo branco epididimal; ING: tecido adiposo branco 
inguinal; MES: tecido adiposo branco mesentérico; REP: tecido adiposo branco retroperitoneal. (p<0,05: 
TAM, REP: teste de Kruskall-Wallis, Dunn’s como pós teste; EPI, ING, MES: one-way ANOVA com medidas 
repetidas, e Tukey como pós-teste). 
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6.3.4. Efeitos da fotobiomodulação no soro 

Com relação às alterações plasmáticas promovidas pela PBM no TAM, as 

absorções lipídicas foram responsáveis pelas diferenças mais evidentes entre os 

espectros. Uma intensa absorção do estiramento C = O em 1742 cm-1 foi observada 

apenas para o grupo HF. As absorções dos estiramentos simétrico e antissimétrico dos 

grupos alquil CH2 em 2853 e 2925 cm-1, respectivamente, também foram mais 

pronunciadas no grupo HF (Figura 31). Subtraindo os espectros, observa-se que animais 

HF aumentam os modos vibracionais referentes a lipídios116, no entanto, após a PBM, 

esses modos vibracionais foram degradados (Figura 32).  

 

Figura 31. Absorbância do soro de camundongos ND, HF e HFTAM660. Os picos mostrados referem-se a 
modos vibracionais de lipídios. 
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Figura 32. Diferença de absorbância entre os grupos HF e ND e HFTAM660 e HF. Observa-se formação de 
picos após indução da síndrome metabólica e degradação desses picos referentes a lipídios após PBM. 

Para a análise hierárquica de clusters (HCA), primeiramente agrupamos os 

grupos considerando toda a região espectral (540 – 4000 cm-1, Figura 33). Observa-se que 

os grupos ND e HFTAM660 foram agrupados em um mesmo cluster, indicando maior 

homogeneidade entre eles. 
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Figura 33. Dendograma obtido após HCA dos grupos ND, HF e HFTAM660 considerando toda a região 
espectral. 

Para uma análise de analitos do soro, consideramos as regiões espectrais 

especificadas na Tabela 10117,118. Independente da região analisada, a HCA identificou 

semelhanças entre os espectros, e os grupos ND e HFTAM660 foram sempre agrupados 

em um mesmo cluster (Figura 34 e Figura 35). 

Tabela 10. Analitos de interesse e respectivas regiões espectrais
117,118

. HDL: high density liproteins, 
lipoproteínas de alta densidade; LDL: low density lipoptroteins, lipoproteínas de baixa densidade. 

Analito Região espectral (cm-1) 

Glicose 925 – 1250 

Colesterol HDL 900–1500, 1700–1800, 2800–3500 

Colesterol LDL 1700–1800, 2800–3000 

Colesterol 1100-1300, 1700–1800, 2800–3000 

Triglicerídeos 2800–3200 

Proteínas totais 900 - 1800 
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Figura 34. Dendograma obtido após HCA dos grupos ND, HF e HFTAM660 considerando as regiões 
espectrais da glicose (A), proteínas totais (B) e triglicerídeos (C). 
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Figura 35. Dendograma obtido após HCA dos grupos ND, HF e HFTAM660 considerando as regiões 
espectrais do colesterol HDL (A, B e D), colesterol LDL (D e E) e colesterol (C, D e E). 

6.3.5. Efeitos da fotobiomodulação na funcionalidade do tecido adiposo marrom 

Em relação à resposta da temperatura dos animais da região do TAM 

interescapular após exposição ao frio, observamos que os animais do grupo ND e HF 

mantiveram sua temperatura praticamente constante ao longo do período experimental. 

Apesar do dia 15 mostrar uma diminuição significativa na temperatura para o grupo ND, 

acreditamos que isso possa ter ocorrido por um artefato de técnica, uma vez que essa 

queda foi observada para todos os grupos. Interessantemente, a partir da terceira sessão 

de irradiação (dia 8) os animais do grupo HFTAM660 apresentaram aumento significativo 

da temperatura em relação ao dia 0 (Figura 36).  
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Figura 36. Diferença na temperatura da região interescapular de camundongos alimentados com dieta 
normal (ND), dieta hiperlipídica (HF) e irradiados na região interescapular (HFTAM660), durante o período 
de tratamento, medidas por imageamento termográfico 24 h após as sessões de irradiação. ΔT = 
temperatura média após exposição ao frio - temperatura média antes da exposição ao frio. Letras 
minúsculas indicam diferença significativa intragrupo em dias diferentes, e letras maiúsculas indicam 
diferença significativa entre os grupos, nos mesmos dias (p<0,05, two-way ANOVA com medidas repetidas, 
e Bonferroni como pós-teste). 

O ensaio que realizamos com a técnica de microPET-CT mostrou que o TAM 

de animais obesos apresentou menor captação de 18F-FDG após estímulo por frio quando 

comparados aos animais eutróficos (Figura 37). Após uma única sessão de PBM, essa 

captação foi aumentada somente para animais HF, como pode ser observado na mesma 

figura. 
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Figura 37. Microtomografia por emissão de pósitrons associada à tomografia computadorizada de 
camundongos C57BL/6 alimentados com dieta normal (ND) ou hiperlipídica (HF), dois dias antes e 
imediatamente após uma sessão de PBM. A intensidade do sinal emitido foi normalizada segundo a 
atividade do radiofármaco administrada nos diferentes dias. É possível notar maior atividade do TAM 
(região interescapular) do animal HF imediatamente após a irradiação, como apontam as setas. 

Apesar de terem sido encontradas diferenças significativas em relação à 

massa do TAM dos animais irradiados (HFTAM660), o mesmo não ocorreu para a 

expressão de UCP1, embora o grupo HFTAM660 tenha apresentado uma densidade 

relativa de UCP-1 maior que o grupo HF, mas que não se mostrou significativa (Figura 38). 

 

(A) 

 

(B) 

HF HFTAM660
0

20000

40000

60000

80000

100000
p=0,3262

Grupos

D
e
n

s
id

a
d

e
 r

e
la

ti
v
a

 (
U

C
P

1
:E

rk
)

 
Figura 38. Blot representativo (A) e densidades relativas (B) de UCP1 e Erk 42/44, extraídas de TAM de 
camundongos obesos (HF) e irradiados na região interescapular (HFTAM660), p>0,05, Teste t. 
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6.4. Discussão 

A princípio, os animais do grupo HFTAM660 também iniciariam as sessões de 

irradiação no mesmo momento que o grupo HFABD850, ou seja, a partir da oitava 

semana de indução da SM. No entanto, só foi possível observar diferenças significativas 

na resposta do TAM ao estímulo do frio a partir da décima quinta semana. Essas 

diferenças foram confirmadas pela menor temperatura na região interescapular e menor 

captação de 18F-FDG pelo TAM (Figura 22 e Figura 37). Dessa forma, para avaliarmos os 

efeitos da PBM nesse tecido, era de extrema importância que fosse possível realizar um 

diagnóstico de sua funcionalidade através dos métodos que tínhamos disponíveis. Após 

esse período, os animais alimentados com dieta hiperlipídica apresentaram incremento 

de 0,2°C na temperatura da região interescapular após permanecerem por 1 h a 10°C, 

enquanto que nos animais eutróficos, esse aumento foi de 1,5°C, concordando com 

relatos prévios na literatura42-44. 

Ao longo do protocolo de tratamento, os camundongos do grupo ND 

mantiveram constante esse aumento na temperatura da região dorsal (Figura 36). Já nos 

animais dos grupos HF e HFTAM660, um aumento progressivo foi observado: a partir do 

dia 4 para o grupo HF e do dia 2 para o grupo HFTAM660 as temperaturas não foram mais 

consideradas significativamente diferentes do grupo ND. De fato, sabe-se que a exposição 

constante a baixas temperaturas pode levar à ativação do TAM, e a crioterapia têm sido 

proposta para o tratamento da obesidade119,120. Nesse sentido, é possível supor que o 

aumento de temperatura observado tenha sido em decorrência de exposições 

consecutivas dos animais ao frio. Ainda assim, somente os animais irradiados 

apresentaram temperaturas significativamente maiores em relação aos seus valores 

iniciais (dias 8, 11 e 22), indicando que a PBM tenha agido de forma sinérgica com os 

possíveis efeitos provocados pelas baixas temperaturas.Stanford e colaboradores121 

demonstraram que, após receberem transplante heterotópico de 100 mg ou 400 mg de 

TAM, camundongos obesos da linhagem C57BL/6 apresentaram melhora na tolerância à 

glicose e na sensibilidade à ação da insulina, e diminuição na velocidade do ganho de 

massa corporal mesmo quando continuamente alimentados com dieta hiperlipídica. 

Interessante observar que esses resultados somente foram observados passadas 8 

semanas da realização dos transplantes, e apresentaram um comportamento de dose-

resposta: quanto maior a massa de tecido transplantado, mais pronunciados foram seus 
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efeitos. Considerando que as irradiações com LED de emissão vermelha na região 

interescapular promoveram um aumento significativo na massa do TAM dos animais do 

grupo HFTAM660 (Figura 30), e que esse aumento foi da ordem de 192 mg, podemos 

supor que não foram observados os mesmos efeitos nas respostas glicêmicas e na massa 

corporal dos animais tratados devido à interrupção do acompanhamento desses 

camundongos após as três semanas de tratamento. Esse aumento da massa do TAM 

promovido pela PBM não foi acompanhado de aumento significativo na quantidade de 

UCP1 nesse tecido. Apesar dos animais tratados (HFTAM660) apresentarem maior 

densidade relativa dessa proteína (Figura 38, B), essa diferença não foi considerada 

significativa em relação aos animais obesos não tratados (71.694±11.779 versus 

59.811±23.817, p=0,3262). Essa falta de significância estatística pode ter ocorrido pelos 

altos desvios padrão obtidos, que, por sua vez, poderiam ser diminuídos caso o número 

de animais por grupo fosse maior. 

Apesar de ainda serem controversos os efeitos sistêmicos decorrentes de 

irradiações localizadas71, o tratamento com LED de emissão vermelha na região 

interescapular de camundongos com SM parece ter promovido mudanças no soro desses 

animais. Com a técnica de ATR-FTIR foi possível identificar alterações plasmáticas 

promovidas pela dieta hiperlipídica, observadas através do aumento nos modos 

vibracionais nas regiões características de lipídios (1742 cm-1 e entre 2800 e 3000 cm-1, 

Figura 31 e Figura 32). Tais modos vibracionais foram associados com as regiões 

espectrais de colesterol HDL, LDL e triglicerídeos117,118, indicando que a dieta hiperlipídica 

provocou aumento na concentração desses analitos nos animais do grupo HF. Após as 

sessões de tratamento, foram observadas degradações nesses mesmos modos 

vibracionais nos camundongos do grupo HFTAM660, e, quando comparados aos demais 

grupos pela análise hierárquica de clusters, o soro dos animais tratados se mostrou mais 

similar ao soro dos animais eutróficos em todas as regiões espectrais analisadas, que 

incluíram, além dos lipídeos, também a glicose (Figura 34 e Figura 35). A técnica de ATR-

FTIR foi, portanto, sensível o bastante para detectar essas alterações, e se mostra como 

uma ferramenta complementar interessante às técnicas convencionais de quantificação 

plasmática por kits colorimétricos. 
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7. CONCLUSÕES 

Com base nas informações apresentadas, podemos concluir que o modelo de 

SM foi induzido com sucesso em camundongos da linhagem C57BL/6 através da 

administração de dieta hiperlipídica. A SM foi validada após 8 semanas, quando os 

animais apresentaram aumento significativo de massa corporal, Índice de Lee e 

intolerância à glicose. Após 15 semanas, os animais obesos também apresentaram hipo-

responsividade do TAM ao estímulo de frio, diagnosticada através de menor captação de 

18F-FDG e temperaturas mais baixas na região interescapular. 

Apesar de não terem promovido efeitos na massa corpora, Índice de Lee e 

tolerância à glicose, as irradiações na região do TAM promoveram alterações bioquímicas 

no soro dos camundongos tratados, observadas através da degradação de modos 

vibracionais relacionados a bandas de absorção de lipídios. O soro desses animais 

apresentou maior similaridade com animais eutróficos. 

Considerando ainda as irradiações com LED 660 nm na região dorsal, uma 

única sessão de tratamento promoveu aumento na captação de 18F-FDG pelo TAM 

interescapular, e, após seis sessões de irradiação foram observados aumento significativo 

na massa do TAM e aumento de temperatura na região interescapular. A PBM, no 

entanto, não promoveu mudanças na expressão de UCP1 no TAM, indicando que a PBM 

pode agir por outros mecanismos para aumento da captação de 18F-FDG. 

A irradiação do TAB com LED 850 nm, apesar de não ter interferido na massa 

corporal, Índice de Lee e resposta ao TTG-IP dos animais tratados, diminuiu o número de 

macrófagos e leucócitos totais no TAB epididimal. A população de células inflamatórias 

desse tecido adiposo é majoritariamente constituída de macrófagos e essa porporção 

continua mesmo após as irradiações. 
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