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é um pedaço do seu futuro que deixa de existir.” 

 

Steve Jobs 

 

RESUMO 

DE TOLEDO PEREIRA, S. Efeitos de uma única irradiação de luz de baixa 

potência em camundongos portadores de tumor de mama. 2019. 69 
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p.Dissertação (Mestrado em Tecnologia Nuclear). Instituto de Pesquisas 

Energéticas e Nucleares, IPEN-CNEN/SP, São Paulo. 

 

A fotobiomodulação (FBM) vem sendo utilizada nas áreas da Saúde como 

estratégia terapêutica para doenças de etiologias variadas. No entanto, seus 

efeitos em células tumorais ainda não são bem elucidados, gerando 

controvérsias sobre sua utilização na prática clínica. O objetivo deste trabalho é 

avaliar os efeitos da FBM em tumor de mama in vitro e em modelo animal. In 

vitro, nós verificamos a ação da FBM na viabilidade de células de tumor de mama 

de linhagem murino (4T1) em condições de normoxia e hipóxia. In vivo, as 

células foram inoculadas em camundongos. Após indução do tumor, o seu 

volume foi acompanhado diariamente com um paquímetro digital.Quando o 

tumor atingiu 100 mm³, o tratamento foi iniciado. Para a FBM, foi utilizado um 

LED na região do vermelho (660 ±20nm) com irradiância de 24,3 mW/cm². Os 

animais foram aleatoriamente divididos em grupos onde cada grupo recebeu 

uma dose de energia diferente: G0 (não recebeu irradiação), G1 (1,2 J), G3 (3,6 

J) e G6 (6 J). Após a irradiação, dados como volume tumoral, nível de plaquetas 

e células brancas e vermelhas, foram acompanhados durante 3 semanas após 

tratamento para a obtenção de dados estatísticos. Os dados mostram que as 

células irradiadas com a energia de 6 J apresentaram significativaredução na 

viabilidade celular em condições de normoxia. Para o experimento in vivo, os 

grupos irradiados têm uma sobrevida maior em relação ao grupo controle, 

embora não tenham sido observadas diferenças significativas entre os grupos 

com relação ao volume tumoral. Em relação ao hemograma, não foram 

observadas diferenças significativas entre os grupos com relação ao número 

total de células brancas, vermelhas e plaquetas. 

 

Palavras-chave: Análise hematológica, sobrevida, LED de emissão 

vermelha, células 4T1, hipóxia 

ABSTRACT 



9 
 

DE TOLEDO PEREIRA, S. Effects of a single low-power light irradiation in mice 

with breast tumor. 2019.69 p.Dissertation (Masters in Nuclear Technology). 

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

 

Photobiomodulation (PBM) has been used in healthcare as a therapeutic 

strategy for diseases of various etiologies. However, its effects on tumor cells are 

not yet well elucidated, generating controversies about their use in clinical 

practice. The objective of this work is to evaluate the effects of PBM on in vitro 

breast tumor cells and animal model. In vitro, we verified the action of PBM on 

the viability of murine lineage (4T1) breast tumor cells under normoxia and 

hypoxia conditions. In vivo, cells were inoculated in mice. After tumor induction, 

its volume was monitored daily with a digital caliper. When the tumor reached 

100 mm³ treatment was started. For PBM, a red LED (660 ± 20 nm) with 

irradiance of 24.3 mW / cm² was used. The animals were randomly divided into 

groups where each group received a different energy dose: G0 (no irradiation), 

G1 (1.2 J), G3 (3.6 J) and G6 (6 J). After irradiation, data such as tumor volume, 

platelet, white and red cell levels were followed for three weeks after treatment. 

The results show that cells irradiated with 6 J energy showed significant reduction 

in cell viability under normoxia conditions. For the in vivo experiment, the 

irradiated groups have a longer survival compared to the control group, although 

no significant differences were observed between the groups regarding tumor 

volume. Regarding the blood count, no significant differences were observed 

among the groups regarding the total number of white, red cells and platelets. 

 

 

Keywords: Hematological analysis, survival curve, red emission LED, 4T1 

cells, hypoxia 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O câncer é um problema de saúde pública mundial,1sendo descrito na 

literatura como um crescimento anormal de células e formando tumores que 

podem invadir órgãos e tecidos próximos ou distantes do tumor primário.23 

De acordo com as estimativas da Organização Mundial de Saúde, em 

2030 a carga global será de 21,4 milhões de novos casos e 13,2 milhões de 

mortes ocasionadas por essa doença.1 No Brasil, segundo o Instituto Nacional 

de Câncer, surgiram 600 mil casos em todo o território nacional no ano de 2018, 

sendo o câncer de mama osegundo mais incidente totalizando aproximadamente 

58 mil casos (28,1%).4 

Os principais tratamentos para o câncer consistem na remoção do tumor 

por cirurgia; quimioterapia, que utiliza medicamentos para atingir células 

tumorais; e radioterapia, que utiliza radiação ionizante para destruir ou inibir o 

crescimento tumoral, sendo meticulosamente planejada a fim de diminuir o dano 

causado aos tecidos sadios.5 

A luz de baixa potência ou fotobiomodulação (FBM) como opção 

terapêutica vem sendo utilizada desde início da década de 70, quando 

experimentos em camundongos previamente tricotomizados e queimados foram 

expostos à luz de um laser de rubi em baixa irradiância (<500 mW/cm²), e foi 

observado que o processo de cicatrização foi mais rápido nos animais do grupo 

irradiado.6 

Segundo a literatura, a FBM possui uma gama de efeitos em nível celular, 

onde há evidencias de que o mesmo atua na cadeia respiratória aumentando a 

produção de adenosina trifosfato (ATP), a modulação de espécies reativas de 

oxigênio (ROS) e a indução de fatores de transcrição que são responsáveis pela 

síntese proteica e, com isso, podem desencadear efeitos de proliferação, 

migração celular, além do aumento da oxigenação tecidual.7 

Na década de 90, diodos emissores de luz (LEDs, do inglês light-emitting 

diodes) foram introduzidos e logo se popularizaram devido ao seu baixo 

custo.Atualmente,vem sendo reportado bons resultados da FBM nas áreas da 

Saúde, utilizando-se lasers e LEDs.8-10 Os LEDs possuem como vantagem a 
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capacidade de fornecer densidades de potência adequadas em áreas 

relativamente extensas do corpo.11 

O efeito bioestimulatório da FBM depende do estado fisiológico das 

células. De acordo com a literatura, é necessário que as células da região de 

interesse sofram algum tipo de estresse.12 Há trabalhos na literatura que 

descrevem que células tumorais, em consequência da sua intensa atividade 

metabólica, encontram-se em constante deficiência nutricional e com isso seriam 

sensíveis a ação da FBM.13 14Embora existam estudos da FBM em câncer, os 

resultados são contraditórios.15-18 

Atualmente a FBM se disseminou pela área da saúde, e é utilizada para 

diversos fins como doenças vasculares, tratamentos em algumas desordens 

neurológicas, alívio de dores, modulação de processos inflamatórios, aceleração 

de processos de restauração tecidual, alopecia, aumento de performance 

atlética e na produção de leite materno após a gestação.19-28 

Apesar do uso da FBM nos efeitos colaterais do tratamento de câncer, 

como a mucosite oral ou linfedema,29 30 sua utilização é contraindicada no 

câncer. No entanto, a FBM poderia ser utilizada em mulheres que 

amamentam,para tratamento de fissuras de mamilo ou aumento da produção de 

leite, com câncer de mama ainda não diagnosticado.Assim, o objetivo desse 

trabalho consiste em investigar os efeitos de uma única exposição de luz em 

células de câncer de mama da linhagem 4T1 in vitro e in vivo com diferentes 

energias (1,2, 3,6 e 6,0 J), visando a possibilidade da fototerapia ser usada tanto 

como estratégia terapêutica para o câncer, como para dar segurança aos 

usuários da luz de baixa potência na prática clínica.  
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Gerais 

O objetivo deste trabalho consiste em avaliar os efeitos da luzna região 

do vermelho (λ= 660 ± 20 nm) com diferentes energias em células de câncer de 

mama e tumor de mama induzido em modelo animal. 

2.2 Específicos 

• Investigar o tempo de duplicação e comportamento da linhagem de 

câncer de mama 4T1; 

• Verificar os efeitos da luz na viabilidade celular e atividade mitocondrial 

de células com diferentes energias; 

• Desenvolver um modelo de tumor de mama em camundongos; 

• Avaliar os efeitos da luz em modelo murino com diferentes energias no 

volume tumoral, hemograma e aspectos clínicos. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1  Câncer 

 

A palavra “câncer” é oriunda do latim “cancer” que é traduzido para o 

português como caranguejo.31Possui como definição o descontrole do 

crescimento celular, e o seu espalhamento pelo corpo de forma semelhante às 

patas do caranguejo.3 

Mesmo não havendo um primeiro registro científico formal sobre a doença, 

sabemos que o câncer é uma enfermidade milenar, já que achados 

paleopatológicos indicam que os tumores existiam em animais em tempos pré-

históricos, muito antes de os homens aparecerem na Terra.32 

Em aproximadamente 3000 antes de Cristo, Edwin Smith fez menções em 

seu papiro sobre tumores na região da mama, cujo único meio de tratamento era 

a cauterização.33 

No século IV a.C, estudos na escola de medicina de Hipócrates, melhor 

definiram o câncer caracterizando-o como um tumor duro que muitas vezes 

surgia novamente após ser retirado, ou com o tempo, se disseminava para várias 

partes do corpo levando ao óbito. Nesta época foi estudado o câncer de pele, 

boca, estômago e mama. Hipócrates e seus discípulos consideraram o câncer 

de mama e o câncer de colo do útero como tumores de alto risco à vida e a estes, 

o tratamento era apenas paliativo. As lesões superficiais eram tratadas com 

cauterizações, já as mais profundas eram retiradas cirurgicamente ou 

considerados intratáveis dependendo do local de origem.34 

Após a Grécia se tornar parte do império romano em 146 a.C, Aulus Celso 

(25 AC-AD 50) acabou se tornando muito influente por seus estudos sobre o 

câncer e por ter tornado o latim a língua da medicina. Para tumores, Celso 

recomendava a terapia cirúrgica precoce e agressiva pois sabia que poderia 

perder o controle com o passar do tempo devido às metástases, e assim, acabar 

se espalhando para outros órgãos do corpo dificultando a recuperação do 

paciente. 32 34 

 



21 
 

O terceiro médico grego que ficou famoso por seu conhecimento sobre 

tumores foi Claudius Galeno (131–AD 200). Foi apontado como médico dos 

gladiadores onde recebia salário por suas habilidades cirúrgicas. Escreveu cerca 

de 500 documentos médicos, sendo que 100 deles eram sobre câncer. Seus 

escritos foram traduzidos do grego para o latim e foram distribuídos em cópias 

manuscritas em todos os países conhecidos. Embora as habilidades cirúrgicas 

de Galeno fossemformidáveis para a época, o mesmo recomendava tratamentos 

com fármacos e ervas, para pacientes com dores e doenças terminais. Galeno 

prescrevia pomadas feitas a partir de papoulas. Ele acreditava que o melhor 

cirurgião era aquele que só utilizava métodos cirúrgicos como último recurso.32 

34 

Aretaus (AD 81-138) viveu e exerceu seu papel como médico em 

Alexandria. Fez descobertas relevantes para a medicina como quem primeiro 

descreveu de forma clara e compreensiva sinais e sintomas do câncer de uretra. 

Em suas anotações, ele menciona 2 tipos distintos de câncer, sendo um, sólido 

ao tato e não ulcerável, e outro, ulcerável e com mal cheiro. Suas considerações 

eram de que ambos os tipos de cânceres poderiam ser crônicos e mortais, 

porém, a forma ulcerável era mais agressiva e não possuía nenhuma chance de 

cura. 32 

Após a queda do império romano, Bagdá e Constantinopla tornaram-se as 

novas potencias da medicina. Oribásio (325-403) de Bagdá, estudou a 

morfologia de tumores e observou que alguns possuíam tecido sólido com 

regiões moles e negras, que conhecemos hoje como necrose.O mesmo não 

conseguia resultados satisfatórios na cura de tumores ulcerados, o que reforçava 

a teoria de Aretaus de que tumores ulcerados eram mais agressivos e não 

possuíam chances de cura.34 

O médico do imperador de Constantinopla Justiano, Aécio (527-565), 

obteve sucesso ao iniciar tratamentos de amputação de todo seio em câncer de 

mama. Também tratou lesões não ulceradas no colo do útero, lábios e ânus com 

a técnica de cauterização.34 

No ano de 1215, o papa proibiu atos cirúrgicos dizendo que a igreja não 

estava satisfeita com o derramamento de sangue. No entanto, mesmo com a 

proibição, Theodoric (1205-1296), um bispo e médico da Itália continuou com 
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seus estudos e contribuições para a medicina. Sabia que cânceres poderiam 

envolver músculos, vasos, nervos e que para a remoção completa do tumor, era 

necessário também ter uma margem de segurança em volta dele, assim, o tumor 

era retirado juntamente com tecido sadio para diminuir as chances de o tumor 

voltar a crescer. Foi o primeiro médico a utilizar anestesia geral em suas 

cirurgias, utilizando uma esponja saturada com suco de ópio e mandrágora.35 

Lanfranc (1252-1315), nativo de Milão, foi expulso da Itália por razões 

políticas, exerceu sua profissão na França, foi o primeiro a dar uma descrição de 

como diferenciar tumores benignos de malignos na região da mama. Aconselhou 

os médicos a estudarem muito bem a anatomia complexa de vasos e nervos 

antes de operarem para diminuir os riscos cirúrgicos.35 

A partir de trabalhos de Virchow (1821-1902), o câncer foi relacionado ao 

processo de divisão celular. No século XIX, Winhelm Waldeyer (1836-1921), 

descobriu que o câncer se desenvolve a partir de células do próprio corpo.36 

Atualmente sabe-se que o processo de carcinogênese, ou a formação do 

tumor, em geral ocorre lentamente e pode levar anos para que se torne visível, 

e até atingir esse ponto, as células passam por algumas etapas: 

Na primeira etapa as células são expostas ao agente cancerígeno e sofrem 

alterações no código genético se tornando células modificadas ou mutadas. 

Na segunda etapa, as células já geneticamente modificadas, continuam 

sendo afetadas por agentes cancerígenos externos, e lenta e gradualmente vão 

se tornando malignas. 

Por fim, em seu último estágio, o descontrole das funções celulares 

acontece, e com isso, o processo natural de apoptose não ocorre e a célula 

começa a sua proliferação formando o tumor visível.2 37 

Devido à duplicação ininterrupta das células neoplásicas, as mesmas 

necessitam de mais energia e, dessa forma, possuem maior captação de glicose 

se comparadas às células sadias. Para manter o fornecimento de oxigênio e 

nutrientes para essas células, o processo de angiogênese é contínuo, resultando 

em uma vascularização desorganizada e ineficiente, o que leva à compressão e 

obstrução de vasos sanguíneos, e formação de regiões com baixa concentração 

de oxigênio chamadas de hipóxia. 38 39 
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A medida que o tumor vai progredindo, as células tumorais que o compõe 

podem adquirir a capacidade de se desprenderem do seu local de origem e se 

locomoverem através da corrente sanguínea ou vasos linfáticos, invadindo 

tecidos e órgãos vizinhos ou distantes do seu ponto inicial, iniciando assim, o 

processo chamado de metástase. 

Figura 1 – Processo de metástase. 

 

Fonte – Adaptado de Fidler 40 

 

De acordo com as estimativas da Organização Mundial de Saúde, em 2030 

a carga global será de 21,4 milhões de novos casos e 13,2 milhões de mortes 

ocasionadas por essa doença.1 

Segundo dados do INCA, os tipos mais frequentes de cânceres no Brasil 

são o de pulmão, mama nas mulheres e próstata nos homens.4Mesmo 

possuindo um bom prognóstico, se descoberto em fases iniciais, o câncer ainda 

é a segunda maior causa de mortalidade no Brasil, sendo superado apenas pelas 

doenças cardiovasculares. 2 41 
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Figura 2 – Principais casos de incidências de câncer separados por sexo em 2018 

 

Fonte – INCA4 

 

Tratamentos para pacientes oncológicos se baseiam na associação de 

diferentes modalidades terapêuticas como procedimentos cirúrgicos, removendo 

toda área do tumor e regiões adjacentes com margem de segurança, afim de 

diminuir o risco de haver recidiva; quimioterapia, que consiste no uso de 

fármacos que atingem células de crescimento rápido, consequentemente 

causando danos ao tumor; e a radioterapia, que utiliza altas doses de radiação 

ionizante na região tumoral onde primeiramente o paciente passa por um 

planejamento acurado com o propósito de diminuir o dano causado aos tecidos 

sadios que se encontram próximos ao tumor.42-44 
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3.2  Fotobiomodulação 

 

A fotobiomodulação é o nome dado ao uso de luz na região do vermelho 

ou infravermelho como método terapêutico para curar, restaurar ou estimular 

processos fisiológicos e assim reparar danos causados por lesões físicas ou 

doenças.11 

A luz é radiação eletromagnética e se a fonte de luz é um laser, suas 

características são únicas, como acolimação,coerênciaespacial e temporal e 

monocromaticidade. Tais características foram descritas inicialmente por 

Theodore Maiman em 1960.45 

 Na década de 90, diodos emissores de luz (LEDs) foram introduzidos e 

logo se popularizaram devido ao seu baixo custo.Atualmente,vem sendo 

reportado bons resultados da fotobiomodulação nas áreas da Saúde, utilizando-

se lasers e LEDs.8 9 10 Os LEDs possuem como vantagem a capacidade de 

fornecer densidades de potência adequadasem áreas relativamente extensasdo 

corpo.11 

A FBM teve início no inícioda década de 70, onde experimentos em 

camundongos previamente tricotomizados e queimados foram expostos à luz de 

um laser de rubi em baixa irradiância (<500 mW/cm²), e foi observado que o 

processo de cicatrização foi mais rápido nos animais do grupo irradiado.6 

Segundo a literatura, a FBM possui uma gama de efeitos em nível celular, 

onde há evidencias de que o mesmo atua na cadeia respiratória aumentando a 

produção de adenosina trifosfato (ATP), a modulação de espécies reativas de 

oxigênio (ROS) e a indução de fatores de transcrição que são responsáveis pela 

síntese proteica e, com isso, podem desencadear efeitos de proliferação, 

migração celular, além do aumento da oxigenação tecidual. (Figura 3)7 
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Figura 3 -Mecanismo celular após irradiação com luz. Aimagem demonstra a absorção 
da luz pelos cromóforos localizados na cadeia respiratória, para desencadeamento de 
efeitos biológicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte - Adaptado de Chung 7 

 

O comprimento de onda influencia na profundidade de penetração que a 

luz pode alcançar em diferentes tecidos, esquematizado na figura 4. Ainda que 

não seja possível estabelecer o melhor comprimento de onda para cada 

enfermidade em questão, trabalhos na literatura sugerem que a região do 

vermelho (630-690 nm) é a melhor alternativa para tratamentos de feridas 

expostas, úlceras e herpes. 46-48 

 

Figura 4– Profundidade de penetração de diferentes comprimentos de onda na 

pelehumana. 

Fonte – Laser de Baixa Potência – Princípios básicos e aplicações clínicas na 

odontologia 46 
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Devidoà curva de dose resposta bifásica, é necessário um conjunto de 

parâmetros (comprimento de onda, potência de saída, exposição radiante, 

irradiância e tempo de exposição) precisos para fornecer os efeitos desejados 

para a enfermidade em questão. Caso esses parâmetros não sejam os 

adequados, os benefícios não acontecem.7 11 

Atualmente a FBM se disseminou pela área da saúde, e é utilizada para 

diversos fins como doenças vasculares, tratamentos em algumas desordens 

neurológicas, alívio de dores, modulação de processos inflamatórios, aceleração 

de processos de restauração tecidual, alopecia, aumento de performance 

atlética e na produção de leite materno após a gestação. 19-28 

O efeito bioestimulatório da FBM depende do estado fisiológico das 

células. De acordo com a literatura, é necessário que as células da região de 

interesse sofram algum tipo de estresse.12Contudo, há trabalhos na literatura que 

descrevem que a célula tumoral, em consequência da sua intensa atividade 

metabólica, encontra-se em constante deficiência nutricional e com isso seriam 

sensíveis à ação da FBM.13 14Embora existam estudos da FBM em câncer, os 

resultados são contraditórios.15-18 

Powell e colaboradores utilizaram diferentes linhagens celulares, tais 

como, carcinoma de câncer de mama, melanoma e células epiteliais de mama 

imortalizadas, variando as densidades de energia como também os 

comprimentos de onda. Para o comprimento de onda 780 nm (50 mW) as 

densidades de energia foram 0,5, 1, 2, 3, 4, 10 e 12 J/cm², para os lasers de 830 

nm (30 mW) e 904 nm (90 mW) as densidades de energia foram de 0,5 , 1, 2,3, 

4, 10 e 15 J/cm² com exposições únicas ou fracionadas.  

Foi reportado que o câncer de mama poderia aumentar seu nível de 

proliferação ou não sofrer nenhuma influência da FBM e que a resposta variava 

de acordo com a quantidade de irradiações e doses de energia entregue.16 

Frigo e colaboradores utilizaram uma linhagem de células de melanoma 

murino (B16F10) para irradiação com um laser emitindo em λ= 660 nm, com 

potência de 50 mW e irradiancia de 2.5 W/cm² com diferentes densidades de 

energia 150 J/ cm² e 1050 J/cm² fracionando a energia entregue em três dias 

consecutivos 9 J e 63 J respectivamente. Concluíram que não houve diferença 

estatística em relação ao grupo não irradiado. 17 
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Crous e colaboradores estudaram os efeitos da FBM com uma única 

irradiação em células de câncer de pulmão utilizando três densidades de energia 

diferentes (5, 10, e 20 J/cm2) utilizando um laser de diodo com λ= 636 nm e 

potência de 85 mW. Como resultado, a proliferação celular foi estimulada e 

houve aumento no número de células viáveis. 18 

Zhu e colaboradores fizeram experimentos com dois tipos de células de 

melanoma humano utilizando um laser pulsado, e densidade de energia de 3,2 

J/cm2 fracionado em 2 vezes por semana durante 4 semanas (8 irradiações). Os 

resultados demonstraram que houve aumento na proliferação celular das duas 

linhagens de melanoma.15 

Atualmente, a FBM é reconhecida como método eficaz e é utilizada como 

terapia coadjuvante no tratamento de mucosite oral, radiodermite e linfedema, 

que são causados por efeitos colaterais de tratamentos em pacientes 

oncológicos. 3049 50  
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A parte experimental deste trabalho foi realizada em duas etapas, 

primeiramente a FBM in vitrono laboratório de Terapia Óptica do Centro de 

Lasers e Aplicações (CLA)e no laboratório de Radiobiologia do Centro de 

Biotecnologia (CB). Na segunda etapa, a FBM foi realizada em modelo animal 

no biotério. Todos ficam localizados nas instalações do IPEN-CNEN/SP. As 

leituras hematológicas foram realizadas em parceria com o laboratório de 

Fisiopatologia do Instituto Butantã (IB). Nesta seção será descritaa metodologia 

usada durante o desenvolvimento deste trabalho. 

 

ETAPA 1 – EXPERIMENTOS IN VITRO 

 

4.1 Cultivo celular 

 

A linhagem celular 4T1 (Figura 5), utilizada para o desenvolvimento desse 

estudo foi gentilmente cedida pela Dra. Sofia Nascimento dos Santos do Centro 

de Radiofarmácia (IPEN – CNEN/SP), e mantidas no Laboratório de Terapia 

Óptica (Centro de Lasers e Aplicações, IPEN – CNEN/SP) a -196ºC até o início 

dos experimentos. A escolha por essa linhagem celular se deu a sua vasta 

descrição na literatura, afinidade com o modelo animal BALB/c e semelhança ao 

modelo de câncer de mama humano.51-55 
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Figura 5–Fotomicrografia da cultura celular da linhagem de tumor murino 4T1. 

 

Fonte – Autor da dissertação 

 

Tubos criogênicos contendo amostras foram descongelados em 

temperatura ambiente e, em seguida, seu conteúdo foi transferido para um tubo 

cônico contendo 5 ml de meio de cultura fresco cada, para remover a substância 

crioprotetora (di-metil-sulfóxido) – DMSO e, então, o mesmo foi centrifugado a 

276 g por 5 minutos em temperatura ambiente. O sobrenadante foi descartado e 

as células precipitadas foram ressuspensas em 1 ml de meio de cultura RPMI 

1640 (Vitrocell, Brasil), suplementado com 10% de soro fetal bovino (SFB) e 1 % 

de solução antibiótica-antimicótica (Sigma, EUA). As células foram semeadas 

em frasco de cultura (75 cm2) com 10 ml de meio de cultura e mantidas em 

incubadora a 37°C e 5 % CO2 até atingirem 80 % de confluência para que 

pudéssemos dar início aos experimentos. 
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Figura 6–Esquema do processo de descongelamento e cultivo celular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte – Autor da dissertação 

 

Para a expansão da cultura celular, os meios de cultura dos frascos foram 

removidos, e as células aderidas em monocamada foram lavadas com 2mL de 

solução salina tamponada com fosfato (PBS) sem cálcio e magnésio (pH= 7,2). 

Em seguida foi adicionado 3mL de tripsina EDTA (Vitrocell, Brasil) deixado por 5 

minutos a 37ºC para remoção das células. Para a inativação da tripsina, as 

células foram inseridas em um tubo cônico junto a 6mL de meio de cultura, em 

seguida foram centrifugadas a 276g por 5 minutos. O sobrenadante foi 

desprezado e o concentrado de células ressuspenso em 1 mL de meio de cultura 

onde foi dividido e semeado em frascos de cultivo celular (75 cm²). Para 

manutenção da viabilidade celular, a troca do meio de cultura foi feita a cada dois 

dias. Alíquotas dessas culturas foram congeladas em nitrogênio líquido a fim de 

manter estoque das linhagens. 

Para iniciar os experimentos o número de células viáveisfoi 

medidoatravés do método por exclusão de células coradas com azul de tripan, 

já que este é capaz de penetrar em células não viáveis pois estas possuem poros 

em sua membrana, apresentando permeabilidade e, por consequência, 
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(1) 

permitem a penetração do corante na célula.56 A contagem de células viáveis foi 

feita no hemocitômetro (Câmara de Neubauer). 

Quando as células atingiram 80% de confluência no frasco de cultura, 

foram feitos os mesmos procedimentos adotados para a expansão celular. Após 

a ressuspensão do pellet em 1 mL de meio de cultura, foram adicionados em um 

microtubo do tipo eppendorf80 uL de PBS, 10 µL de azul de tripan e 10 µL da 

suspensão celular. Em seguida, a solução foi homogeneizada e 10 µL foram 

retirados da solução e adicionados no hemocitômetro. As células não coradas 

foram contadas em um microscópio invertido. 

O número total de células foi obtido através da equação 1: 

 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑣𝑖á𝑣𝑒𝑖𝑠 =
𝑁º 𝑑𝑒 𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑋 𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑙𝑢𝑖çã𝑜 𝑋 104

4
 

 

Figura 7–Esquema do processo de contagem de células viáveis por meio de 
exclusão por azul de tripan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte – Autor da dissertação 
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4.2 Curva de crescimento 

 

 Para verificarmos a curva de crescimento, as células foram semeadas na 

densidade de 1x104 células por poço, em triplicata, em uma placa de 96 poços 

e incubada a 37ºC e 5 % CO2. A contagem das células viáveis foi realizada 

durante 7 dias consecutivos, por meio do método de exclusão de células coradas 

por azul de tripan. 

 O tempo de duplicação das células 4T1 foi calculado de acordo com a 

fórmula de Patterson,57como demonstrado na equação 2: 

 

𝑇𝑑 =   T x 
log 2

log (
𝑁2

𝑁1
)

⁄                                                            (2) 

Onde N1 representa o número de células no primeiro dia da fase 

exponencial, N2 representa o número de células após T horas do plaqueamento 

(fim da fase exponencial), e T representa o tempo decorrido de N1 para N2. 

 

4.3 Hipóxia 

 

Com o objetivo de simular o ambiente de hipóxia, as células foram 

semeadas na concentração de 1x104 e mantidas em incubadora a 37ºC e 

atmosfera contendo 5% de CO2overnight e, logo após a constatação da adesão 

celular na placa de 96 poços, foram incubadas em condições de hipóxia com 1 % 

de oxigênio (Whitley H35 Hypoxystation) a 37ºC e 5 % CO2. O mesmo 

procedimento foi realizado para os experimentos em normoxia, porém em 

concentrações normais de oxigênio.  

 

4.4 Fotobiomodulação 

 

As placas foram irradiadas de maneira homogenia utilizando um LEDBox 

(Biolambda, Brasil) na região do vermelho (λ= 660 ± 20 nm) e irradiância de 

40mW/cm². Os seguintes parâmetros de luz foram utilizados:  
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Tabela 1 – Parâmetros de luz utilizados na FBM in vitro 

 

Grupo Energia (J) Fluência (J/cm²) 
Tempo de exposição 

(s) 

G0 0 0 0 

G1,2 1,2 4 100 

G3,6 3,6 12 300 

G6 6 20 500 

 

Fonte – Autor da dissertação 

 

 

 

 

Figura 8– irradiação com LEDbox. 

 
Fonte – Autor da dissertação 
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4.5 Ensaio MTT (atividade mitocondrial) 

 

O ensaio MTT (3- (4,5-dimetiltiazol-2yl) -2,5-difenil brometo de tetrazolina) 

é um método conhecido por medir a atividade mitocondrial presente nas células. 

Esse método baseia-se na conversão do tetrazólio solúvel (um sal amarelo) em 

cristais de formazan (insolúveis e roxos) pela enzima succinato desidrogenase 

presente nas células.58 

Para a realização desse experimento foi retirado 100 µL de meio dos 

poços e adicionados 10 µL de MTT na concentração de 5 µg/mL em cada poço 

experimental e, então, foram levadas à estufa novamente, de acordo com a 

condição de oxigênio onde permaneceram por 4 h. Em seguida, 85 µL da solução 

foi retirada de cada poço e adicionado 50 µL de DMSO para a solubilização dos 

cristais formados. As placas foram levadas à estufa novamente onde 

permaneceram por 10 minutos. Após esse período as placas foram levadas ao 

espectrofotômetro (Spectramax M4, Molecular Devices, EUA) onde foi feita a 

medida da absorbância com comprimento de onda em 540nm.58 

 As leituras foram feitas no mesmo diado plaqueamento e 24 horas após a 

irradiação. 

 

4.6 Ensaio vermelho neutro (viabilidade celular) 

 

O ensaio de captação de vermelho neutro é um dos testes de viabilidade 

celular bem descrito na literatura. O método consiste na capacidade das células 

viáveis de absorver o corante vermelho neutro. Este corante penetra na 

membrana celular e se concentra nos lisossomos. O corante então é extraído 

das células viáveis por meio de uma solução de etanol acidificado e a 

absorbância do corante é quantificada usando um espectrofotômetro.59 

Para a realização do mesmo, o meio de cultura dos poços experimentais 

foi aspirado e foram adicionados 150 µL de PBS para a remoção de resíduos. 

Em seguida a solução foi aspirada cuidadosamente e então, foi 

adicionado100 µL de uma solução contendo vermelho neutro e meio RPMI sem 

SFB e, então, as placas foram mantidas em 37ºC e em atmosfera de CO2 a 5 % 

por 2 horas. Após esse período, a solução foi removida dos poços e adicionou-
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se 150 µL da solução de descoloração do vermelho neutro. As placas foram 

mantidas em um agitador de placas por 10 minutos e, então, levadas ao 

espectrofotômetro (Spectramax M4, Molecular Devices, EUA) para a leitura em 

540 nm.59 
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ETAPA 2 – Experimentos in vivo 

 

4.7 Animais 

 

O estudo em animais foi realizado de acordo com a Comissão de Ética no 

Uso de Animais (CEUA) do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares 

(IPEN) nº 214/18.Para o desenvolvimento da parte experimental in vivo foram 

utilizados camundongos BALB/c (n=35), fêmeas, com aproximadamente 5 

semanas de idade e massa corpórea de aproximadamente 20 g. Os animais 

foram mantidos em horários de iluminação alternados de 12 h de luz e 12 h no 

escuro, com ração e água à vontade durante todo o período experimental. 

 

4.8 Indução tumoral 

 

Para a preparação do inóculo, células da linhagem 4T1 foram tripsinizadas, 

quantificadas em câmara de Neubauer e suspensas na concentração de 1x105 

células em 40 µL de PBS. Para a indução do tumor, os animais foram 

anestesiados por via inalatória com isoflurano (2,5 %) e manutenção com 1,5 %. 

Sob anestesia, os animais foram tricotomizados na região da glândula mamária. 

Posteriormente, foi realizada assepsia local e os animais receberam um inóculo 

subcutâneo na região da mama esquerda do quadrante inferior com seringa de 

1 mL e agulha hipodérmica.  

Os animais foram acompanhados diariamente, observando-se as 

manifestações clínicas, desde o momento inicial após a inoculação até ser 

possível observar um nódulo delimitado em todos os animais(aproximadamente 

7 dias). Nesse momento, teve início a avaliação quantitativa do tumor com auxílio 

de um paquímetro digital. O volume do tumor foi determinado utilizando a 

equação 3.57 

 

   V = 0,5. C. L²    (3) 
 
 
Na equação 3, V é o volume em mm³, C é o comprimento e L a largura 

do tumor, ambos em mm. 
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Após a inoculação, quando a massa tumoral alcançou o volume de 

aproximadamente 100 mm3 (aproximadamente 14 dias), foi considerado positiva 

a instalação do processo neoplásico. 

 

4.9 Fotobiomodulação in vivo 

 

Após o volume tumoral atingir 100 mm³, os animais foram distribuídos 

aleatoriamente em grupos e submetidos àfotobiomodulação utilizando um 

LEDBox (Biolambda, Brasil), na região do vermelho (λ= 660 ± 20 nm), e 

irradiância de 24,3 mW/cm². Os grupos experimentais foram submetidos a uma 

única irradiação com os seguintes parâmetros de luz: 

 

Tabela 2 – Parametros de luz utilizados na FBM in vivo 

 

Grupo Energia (J) Fluência (J/cm²) 
Tempo de exposição 

(s) 

G0 0 0 0 

G1,2 1,2 1,8 49 

G3,6 3,6 5,6 148 

G6 6 9,4 246 

 

Fonte – Autor da dissertação 

 

O procedimento foi realizado de forma padronizada, os animais foram 

anestesiados por via inalatória durante todo o processo, a distância do LED foi 

mantida constante afim de não sofrer variação na energia entregue. Os animais 

foram cobertos com um acessório de cor preta onde só o tumor foi exposto à luz 

durante a irradiação. 
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Figura 9–Esquema de irradiação in vivo. A seta vermelha indica o local onde o 

modelo animal é anestesiado via inalatória. A seta branca indica o local onde o 

tumor está exposto. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte – Autor da dissertação 

 

4.10 Aspectos clínicos 

 

Durante o período experimental, sinais clínicos como perda de peso 

corporal, curvatura, hipocinesia, piloereção, foram acompanhados e os dados 

foram convertidos em pontuação ao final do experimento de acordo com a tabela 

3. 

Tabela 3 – Escore dos aspectos clínicos. 

Sinal clínico Grau Pontuação 

Perda de peso 

Não possui 0 

5% 1 

10% 5 

20% 10 

Hipocinesia 

Atividade normal 0 

Atividade reduzida 1 

Inativo 5 

Curvatura 
Postura normal 0 

Postura arqueada 1 

Piloereção 
Possui 1 

Não possui 0 

 

Fonte – Adaptado de Fentener.60 
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4.11 Hemograma 

 
Afim de identificar alguma mudança hematológica desenvolvemos um 

cronograma de hemograma onde os animais foram acompanhados durante 3 

semanas após o tratamento com a FBM.As grandezas analisadas 

foram:glóbulos brancos (WBC), vermelhos (RBC) e plaquetas (PLQ). 

Para recolher as amostras de sangue, os animais foram anestesiados por 

via inalatória com isoflurano (2,5 %) e manutenção com 1,5 %. As amostras 

(aproximadamente 30 µL) foram colhidas via veia caudal e como anticoagulante 

foi utilizado 1 L deácido etilenodiamino tetra-acético (EDTA) a 10 %.  As 

amostras foram lidas em analisador hematológico (Mindray, BC 2800 VET) com 

o padrão de referência em camundongo. 

 

4.12 Necropsia 

 
 Os animais foram eutanasiados na quinta semana após irradiação, por 

meio de excesso de anestésico (60 mg/kg de Xilazina e 235 mg/kg de 

Ketamina).). Foram realizadas as necropsias e coletade pulmões, fígado, baço, 

rins e tumor, órgãos esses que são descritos como sítios principais de 

metástases.54 Imagens fotográficas padronizadas foram captadas de cada órgão 

e tumor com o objetivo de comparar os efeitos da fotobiomodulação entre os 

grupos.  

 

4.13 Análise estatística 

 

Os dados obtidos foram analisados estatisticamente no programa Graph 

Pad Prism 7.0. Para verificar a distribuição dos dados, o teste Shapiro Wilk foi 

realizado.  Após tal análise, utilizou-se o teste Anova One-Way para os 

experimentos in vitro e Anova Two-Way para os ensaiosin vivo. Como pós- teste 

foi utilizado o teste de Tukey.Os dados foram considerados estatisticamente 

significantes quando p < 0,05. Os dados são apresentados em média ± erro 

padrão da média (EPM). 
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5  RESULTADOS 

 

ETAPA 1 – Experimentos in vitro 

 

5.1  Curva de crescimento 

 

A figura 10 representa a curva de crescimento da linhagem celular de 

tumor de mama murino 4T1. Observa-se que as células estão em proliferação 

até aproximadamente 60 h após plaqueamento, quando elas entram na fase 

estacionária de crescimento.O tempo de duplicação das célulasé de 29,2 ± 3,5 h. 

Figura 10 – Curva de crescimento linhagem celular de tumor murino 4T1 
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Fonte – Autor da dissertação 

 

5.2  Ensaio MTT 

 

A figura 11 demonstra a atividade mitocondrial, em porcentagem, das 

células de tumor de mama murino 24 horas após a FBM em condições de 

normóxia. Os gruposG3 e G6 mostraramaumento em sua atividade mitocondrial 

em relaçãoao grupo controle (G0), entretanto, não foi estatisticamente 

significativo. 
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Figura 11 – Atividade mitocondrial da linhagem celular de tumor murino 4T1 em 
condições de normóxia 24 horas após FBM. (N=9) Os dados foram normalizados 
em relação ao grupo G0. 
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Fonte – Autor da dissertação 

 

A figura 12por sua vez representa o comportamento das células em 

condições de hipóxia 24 horas após a FBM. O grupo G1 mostra um aumento de 

8%em sua atividade mitocondrial em relação ao grupo G0, porém, sem 

significância estatística. 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 - Atividade mitocondrial da linhagem celular de tumor murino 4T1 em 
condições de hipóxia 24 horas após FBM. (N=9) Os dados foram normalizados 
em relação ao grupo G0 e são apresentados com valores da média ± EPM. 
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Fonte – Autor da dissertação 

 

5.3  Ensaio Vermelho Neutro 

 

A figura 13, apresenta a viabilidade celular, em porcentagem, das células 

de tumor de mama murino em condições de normóxia 24 horas após a FBM. A 

viabilidade celular do grupo G6 mostrou diminuição em sua viabilidade celular 

estatisticamente significativo em relação ao grupo G0. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 – Viabilidade celular (%) para as células de tumor de mama murino em 
condições de normóxia 24 horas após a FBM (N=9). Os dados foram 
normalizados em relação ao grupo G0 e são apresentados com valores da média 
± EPM.O símbolo * representa diferença estatística em relação aos grupos G0e 
G6. 



44 
 

G
 0

G
 1

G
 3

G
 6

0

5 0

1 0 0

1 5 0

V
ia

b
il

id
a

d
e

 c
e

lu
la

r
 (

%
) *

*

 

Fonte – Autor da dissertação 

 

A figura 14 exibe a viabilidade celular, em porcentagem, das células de 

tumor de mama murino em condições de hipóxia 24 horas após a FBM. A 

viabilidade celular de todos os grupos caiu expressivamente após 24 h. Os 

grupos irradiados demonstram um pequeno aumento em relação ao grupo G0 

não irradiado, entretanto não são significativos estatisticamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 - Viabilidade celular (%) para as células de tumor de mama murino em 
condições de hipóxia 24 horas após a FBM (N=3). Os dados foram normalizados 
em relação ao grupo G0 no tempo experimental 0h e são apresentados com 
valores da média ± EPM. 
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Fonte – Autor da dissertação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAPA 2 – Experimentos in vivo 

 

Inicialmente, os dados foram coletados durante 5 semanas, entretanto, 

devido ao índice de mortalidade dos animais aumentar após o dia 21, foi 

estabelecido que para fins estatísticos, os dados seriam contabilizados até a 
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terceira semana de experimento. Os dados subsequentes foram colhidos para 

realizar a curva de sobrevivência entre os grupos. 

 

5.4 Aspectos clínicos 

 

A figura 15 mostra em forma de pontuação os aspectos clínicos em 

relação ao tempo, divididos por cada grupo experimental de acordo com a tabela 

3. Uma semana após a irradiação, nenhum sinal foi computado.O grupo G0 não 

irradiado se manteve com escore acima dos grupos tratados a partir do dia 10 

até o final do experimento. A partir do dia 14 o grupo G1 foi o que teve melhor 

desempenho comparado aos outros grupos irradiados. Ao final do experimento, 

o grupo G0 se mostrou com maior pontuação. Entre os grupos irradiados, o G3 

foi o que teve maior pontuação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15– Acompanhamento dosaspectos clínicos dos animais após serem 

submetidos à FBM (n=20). Os dados foram somados de acordo com a tabela 3. 
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Fonte – Autor da dissertação 

 

5.5 Massa 

 

A figura 16 apresenta os dados de massa corpórea dos animais por grupo 

durante3 semanas após o tratamento com a FBM. Os dados demonstram que 

osníveis de massa corpórea do grupo G3 se mantiveram abaixo dos demais 

grupos a partir da primeira semana de experimento. Não foi observado diferença 

estatisticamente significante entre os grupos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 - Acompanhamento da massa tumoral (g) dos animais (n=32) após 
serem submetidos à FBM. Os dados foram normalizados em relação a cada 
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animal no dia do tratamento que representa a massa corpórea após a exposição 
à FBM e são apresentados com valores da média ± EPM. 
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Fonte – Autor da dissertação 

 

5.6 Volume tumoral 

A figura 17exibe as medidas do volume tumoral em mm³ no modelo 

animal. Os animais do grupo G0 que não foram submetidos a FBM mostraram 

crescimento mais lento em relação aos grupos tratados, entretanto, não houve 

diferença estatística. Entre os grupos que foram sujeitos àFBM, não foi 

observada diferença significativa em nenhum momento experimental. 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 – Acompanhamento do volume tumoral (mm³) dos animais (n=32) após 
serem submetidos à FBM. Os dados foram normalizados em relação a cada 
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animal no dia do tratamento que representa o volume tumoral após a exposição 
à FBM e são apresentados com valores da média ± EPM. 
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Fonte – Autor da dissertação 

 

5.7 Plaquetas 

 

Os dados da figura 18 apresentam os níveis de plaquetas (x109/L) dos 

grupos desde o início da fase experimental. Os dados mostraram queda nos 

níveis de plaquetas com o passar do tempo, sendo que todos os grupos 

chegaram ao fim do experimento com os níveis de plaquetas abaixo dos seus 

valores iniciais. Não houve diferença estatística entre dos grupos. 
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Figura 18 – Níveis de plaquetas (x109/L) relacionados com o tempo experimental 
(n=35). A área entre as linhas pontilhadas representa os valores de referência 
em que os animais do grupo controle negativo se encontram (animais sem 
tumor). Os dados são apresentados com valores da média ± EPM. 
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Fonte – Autor da dissertação 

 

5.8 Glóbulos brancos 

 

Os dados da figura 19 apresentam os níveis de glóbulos brancos (x109/L) 

dos grupos desde o início da fase experimental. Os dados mostram que após os 

animais serem expostos a FBM, todos os grupos com tumor se mantiveram 

acima dos níveis de referência do controle negativo (sadio). Houve aumento nos 

glóbulos brancos em todos os grupos no decorrer do experimento, contudo não 

foi observado diferenças estatisticamente significantes entre os grupos e 

intragrupos. 

 

 

 

 

 

Figura 19 - Níveis de glóbulos brancos(x109/L) relacionados com o tempo 
experimental (n=35). A área entre as linhas pontilhadas representa os valores de 
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referência em que os animais do grupo controle negativo se encontram. Os 
dados são apresentados com valores da média ± EPM. 
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Fonte – Autor da dissertação 

 

Com o propósito de observar mais profundamente o comportamento do 

sistema imune após os grupos serem expostos à FBM, foram coletados dados 

dos níveis de linfócitos, monócitos e granulócitos circulantes na corrente 

sanguínea. O gráfico A da figura 20,apresenta os níveis de linfócitos. Os dados 

mostram aumento na contagem de células de todos os grupos com tumor a partir 

da segunda semana após a FBM permanecendo acima dos valores de 

referência. Os gráficos B e C representam, respectivamente, os níveis de 

monócitos e granulócitos. Ambos apresentaram níveis acima dos valores de 

referência a partir da primeira semana após a FBM e se mantiveram até o fim do 

período experimental. Não foi observado diferenças estatisticamente 

significantes entre os grupos. Interessantemente, parece que os linfócitos se 

mantém nos mesmos níveis durante todo o procedimento experimental, ao 

contrário de monócitos e granulócitos, que após 4 semanas de indução do tumor, 

aumentaram significativamente na corrente sanguínea, independente do grupo 

analisado. 
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Figura 20–Os gráficos A, B e C representam, respectivamente,os níveis de 
linfócitos, monócitos e granulócitos na corrente sanguínea (n=35). A área entre 
as linhas pontilhadas representa os valores de referência em que os animais do 
grupo controle negativo se encontram. Os dados são apresentados com valores 
da média ± EPM.Os dados são apresentados com valores da média ± EPM. 

 

Fonte – Autor da dissertação 

 

5.9 Glóbulos vermelhos 

 

Os dados da figura 20 apresentam os níveis de glóbulos vermelhos 

(x1012/L) dos grupos desde o início da fase experimental. Os dados mostram que 

os níveis de glóbulos vermelhos a partir do da segunda semana após a FBMse 

mantiveram abaixo dos valores de referência do controle negativo. Não houve 

diferença estatística significativa em nenhum momento do experimento. 
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Figura 21 - Níveis de glóbulos vermelhos (x1012/L) relacionados com o tempo 
experimental (n=35). A área entre as linhas pontilhadas representa os valores de 
referência em que os animais do grupo controle negativo se encontram. Os 
dados são apresentados com valores da média ± EPM. 
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Fonte – Autor da dissertação 

 

Com o mesmo intuito de observar mais profundamente o comportamento 

dos eritrócitos, dados de células sanguíneas vermelhas também foram 

coletados, mais precisamente, hemoglobina (HGB), volume corpuscular médio 

(MCV), hemoglobina corpuscular média (MCH) e concentração de hemoglobina 

corpuscular média (MCHC), após os grupos serem expostos à FBM. Os dados 

apresentados na tabela 4 mostram que, diferente dos glóbulos brancos, os 

glóbulos vermelhos não sofreram variação significativa, nem mudança de 

comportamento, durante todo o período experimental. 
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Tabela 4 – Dados de média e desvio padrão da contagem das células vermelhas, 

os dados foram separados respectivamente por hemoglobina (HGB), volume 

corpuscular médio (MCV), hemoglobina corpuscular média (MCH) e 

concentração de hemoglobina corpuscular média (MCHC).Não houve diferença 

estatística significativa entre os grupos.  

 

  HGB MCV MCH MCHC 

Antes da FBM 

G0 15,3±0,02 50,02±0,91 14,86±1,63 29,07±0,35 

G1 17,07±0,61 51,14±1,49 14,87±1,49 28,72±1,47 

G3 17,3±2,05 52,04±0,30 14,15±0,43 28,8±0,08 

G6 17,06±0,50 52,96±1,26 14,62±1,09 27,6±0,67 
      

FBM 

G0 16,6±0,09 53,85±0,01 15±0,14 27,95±0,21 

G1 17,07±0,61 52,25±2,56 14,87±0,43 28,57±1,47 

G3 17,3±2,05 52,96±1,72 14,86±0,33 27,76±1,26 

G6 17,06±0,50 53,12±1,14 14,86±0,23 28,04±0,67 

      

1 Semana 

G0 15,15±1,06 50,5±2,26 14,45±0,07 27,6±0,42 

G1 18,16±1,49 51,46±2,03 14,9±0,38 28,86±1,15 

G3 16,56±0,82 50,42±0,96 14,58±0,40 29,04±0,92 

G6 14,08±3,76 52,04±2,05 14,62±0,40 27,78±1,03 

      

2 Semanas 

G0 14,85±0,63 49,15±0,91 14,15±0,07 28,8±0,42 

G1 15,68±1,75 50,28±1,15 14,46±0,18 28,88±0,34 

G3 15,5±0,94 50±1,49 14,34±0,11 28,72±0,75 

G6 14,75±0,40 51,14±2,64 14,64±0,32 28,78±1,35 

      

3 Semanas 

G0 15,85±1,42 49,1±1,41 14,1±0,97 28,2±0,53 

G1 15,93±0,55 49,3±1,13 14,3±0,2 29,06±0,35 

G3 15,2±0,75 50,73±1,95 14,43±0,30 28,56±0,61 

G6 16,42±1,27 50,02±0,76 14,45±0,1 28,95±0,28 

 

Fonte – Autor da dissertação 
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5.10 Curva de sobrevida 

 

A figura 21 mostra a curva de sobrevida dos animais durante o período 

experimental (n=32). O grupo G0 foi o que apresentou maior índice de 

mortalidade (66,7%), enquanto os animais dos grupos G1 e G6 submetidos a 

FBM apresentaram respectivamente 37,5% e 50% de mortalidade. O grupo G3 

foi o que chegou ao final do experimento com o menor índice de mortalidade com 

28,6%. No dia 32 os animais foram eutanasiados, sendo esse considerado o 

último dia experimental. 

 

Figura 22 – Curva de sobrevida. Os dados são mostrados em porcentagem. 
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Fonte – Autor da dissertação 

 

 

 

 

5.11 Necropsia 

 

Após a eutanásia dos animais, os órgãos e tumor foram coletados. A 

figura 22 faz um comparativo macroscópico entre os grupos. As imagens dos 

grupos com tumor mostram aumento do baço em relação ao grupo controle 

negativo (sadio). Entre os grupos com tumor não foi observado diferença 

macroscópica significativa no tamanho dos órgãos.  
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Figura 23 – Comparativo dos órgãos entre os grupos tratados e sadio. 

 

Fonte – Autor a dissertação 

Os dados de massa foram coletados no dia da eutanásia. Apesar da 

massa tumoral do grupo controle ser aproximadamente 40% maior que àquela 

dos grupos irradiados, não houve diferença estatística significativa entre os 

grupos. Os dados são apresentados na tabela 5. 
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Tabela 5 - Dados de média e desvio padrão dos valores de massa dos órgãos 

e tumor dos grupos após a eutanásia (N=4). Não foram observadas diferenças 

estatisticamente significante entre os grupos. 

 

Fonte – Autor da dissertação 

  

  Baço Fígado Rins Pulmão Tumor 

Massa 
(mg) 

Sadio 159,23±17,14 1245,46±88,66 335,33±5,02 216,13±18,45   

G0 1387,42±265,31 1672,15±255,84 343,72±140,42 384,07±91,52 3580,5±746,69 

G1 1084,7±627,83 1590,85±456,38 298,57±30,56 325,27±188,26 2254,22±1185,18 

G3 1266,4±388,11 1284,8±189,10 313,42±47,34 414,85±322,04 2178,87±1368,54 

G6 1400,8±226,56 1471,57±199,58 333,6243,93 373,45±260,02 2324,1±674,73 



58 
 

6 Discussão 

 

Na primeira etapa deste trabalho, células de tumor de mama murino foram 

submetidas à FBM em condições de normoxia e em hipóxia, a fim de verificar se 

a luz poderia promover comportamentos distintos. Foram utilizadas três energias 

com o objetivo de verificar se energias mais baixas ou mais altas poderiam 

influenciar na viabilidade celular. Os resultados obtidos apontam que a FBM na 

região do vermelho, entregando 6 J, foi capaz de reduzir a viabilidade celular em 

condições de normoxia.  

Segundo a literatura, para que a luz possa exercer algum efeito é 

necessário que as células sofram algum tipo de estresse.61 62Estudos apontam 

que devido as células cancerosas possuírem alto metabolismo, estão 

constantemente em estresse63 . No entanto,diferente do que é sugerido pela 

literatura, nossos resultados mostraram menor viabilidade celular para o G6, 

quando comparado ao GC. 

Embora os mecanismos não estejam completamente elucidados até o 

momento, parece haver algum consenso sobre o papel do citocromo c na 

resposta celular à FBM11,62. O citocromo c é considerado como um dos principais 

fotoaceitadores da luz visível e também do infravermelho próximo62. Portanto, 

essa molécula pode ser crucial para os efeitos da FBM nas células. É importante 

ressaltar que Shafer et al.mostraram que o comportamento do citocromo c em 

células de tumor de mamaé diferente quando comparado às células normais64, 

o que poderia explicar nossos resultados. 

Outra questão importante é o fato dessas células adaptarem seu 

metabolismo por meio de fatores de transcrição com intuito de continuar sua 

proliferação mesmo em condições de baixos níveis de oxigênio, gerando ATP 

por meio da glicólise anaeróbia,65 efeito evidenciado nos resultados do 

experimento em hipóxia. Com as células se adequando ao estresse induzido 

com o ambiente de hipóxia, a FBM com os parâmetros utilizados, não surtiram 

efeitos significativos.  

Na segunda etapa, camundongos fêmeas da linhagem BALB/c foram 

inoculadas na região da mama inferior direita com células de câncer de mama 
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murino e foram submetidas a uma única exposição de FBM a fim de 

verificarmosquais os efeitos da luzno processo tumoral.  

Existem controvérsias acerca do uso da FBM em câncer, já que trabalhos 

indicam aumento na proliferação de células malignas.55 66 67Entretanto, a FBM se 

mostra bem eficaz em tratamentos de efeitos colaterais causados por métodos 

terapêuticos contra o câncer, como mucosite oral e linfedema30 50. 

Recentemente, Hamblin e colaboradores11incentivaram o estudo da FBM em 

câncer, não só para usá-la como abordagem terapêutica, mas também 

chamando a atenção para o uso da FBM em outros tratamentos de saúde, no 

caso do usuário ter um câncer não diagnosticado.  

Nossos resultados mostram que a FBM na região do vermelho, nos 

parâmetros adotados nesse trabalho, não causou diferença significativa na 

evolução do volume tumoral. Os resultados da figura 17 mostram que o volume 

tumoral do grupo G0 que não foi exposto a luz teve uma progressão mais lenta 

nas 2 semanas seguintes ao tratamento, entretanto ao final do acompanhamento 

os dados de todos os grupos com tumor se mantiveram próximos e sem 

diferença estatística, mostrando que a FBM não surtiu nenhum efeito que 

estimulasse o tumor a evoluir com mais rapidez.  

Segundo Fentener e colaboradores,68  os aspectos clínicos podem 

representar diretamente as condições de saúde do animal. Os dados da figura 

15 indicam que o grupo G0, que não foi exposto à FBM, teve maior 

pontuaçãoindicando pior estado clínico no final do tempo experimental, enquanto 

os grupos que foram expostos a luz tiveram uma baixa pontuação.Esses 

resultados indicam que a FBM,nos parâmetros utilizados,pode ter promovido 

algum efeito, que refletiu na curva de sobrevida dos animais, mas que não foi 

identificado através da análise hematológica.  

A análise hematológica traz dados importantes em relação à evolução 

tumoral. As plaquetas fazem parte das células sanguíneas e tem como principal 

função, parar sangramentos se aglomerando e formando coágulos. Circulam na 

corrente sanguínea de 8 a 10 dias quando são retiradas e destruídas pelo 

baço.69Trabalhos na literatura demonstram que variações na contagem de 

plaquetas circulantes no sangue indicam alterações no funcionamento do baço.69 

70 
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Segundo Nash70, a contagem de plaquetas circulantes no sangue pode 

ajudar no diagnóstico de possíveis cânceres, uma vez que vem acompanhado 

de alterações em seus valores. Além disso, foi mostrada uma correlação entre o 

número de plaquetas e incidência de metástases.Por outro lado, Erpenbeck71 

mostra que células cancerosas possuem receptores que se ligam às plaquetas 

e, assim, facilitam o deslocamento para locais distantes do tumor primário 

indicando que o número elevado na contagem de plaquetas poderia ser 

prejudicial. Também, Dovisio e colaboradores72mostram que plaquetas têm 

papel fundamental em inflamações, já que ativam fatores de transcrição que 

direcionam o sistema imune para o local inflamado.Entretanto,os números 

elevados de plaquetas também causam agregados que dificultam a passagem 

de células brancas pelos vasos sanguíneos. Estes trabalhossugeremque 

agentes que inibem as plaquetas de formarem aglomerados podem diminuir a 

incidência de metástases em casos de câncer. Em contraste, a baixa contagem 

de plaquetas circulantes no sangue  possui algumas causas principais que são 

por alguma condição de saúde que afeta a medula óssea, alguns tipos de 

anemia, uso de medicamentos e o aumento do baço.69 73 

Neste trabalho foi utilizada uma linhagem de tumor de mama murino que 

se dissemina pelo organismo, principalmente pelos vasos linfáticos, 

possibilitando o aparecimento de metástases no baço. Assim, obaço pode sofrer 

alterações em seu tamanho e funções,ocasionando problemas na quantidade de 

plaquetas circulantes no sangue7475. Nossos resultados mostraram níveis de 

plaqueta abaixo dos valores de referência, independente do grupo experimental, 

o que pode ser explicado pelo tamanho do baço mostrado na figura 23. 

Em relação aos glóbulos brancos, estudos mostram que o ambiente 

tumoral induz processos inflamatórios, que por sua vez, são ativados pelo 

sistema imunológico76-78. Conforme o tumor vai progredindo, mais inflamações 

são geradas aumentando a contagem de glóbulos brancos na circulação 

sanguínea.76-78As células tumorais instruem as células do sistema imunológico 

a promoverem angiogênese, resultando na evolução do crescimento tumoral e 

possíveis metástases.79 80 

Além disso, trabalhos demonstram que com a incidência de metástases no 

baço, granulócitos se infiltram no órgão de maneira massiva alterando suas 
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funções e causando esplenomegalia.80-82Esse dado corrobora com as imagens 

macroscópicas dos órgãos que foram captadas após a eutanásia (figura 23), 

onde é possível observar o tamanho aumentado do baço em relação ao grupo 

sadio, e com os resultados mostrados no Gráfico C da figura 20, onde o número 

de granulócitos aumentou significativamente no decorrer do experimento se 

comparado aos outros dados hematológicos. No entanto, esse efeito ocorreu em 

todos os grupos com tumor, indicando que a FBM também não influenciou nesse 

resultado.  

A curva de sobrevida se mostrou um dado bem relevante, pois o grupo G0, 

que não foi exposto à FBM, foi o grupo onde o índice de mortalidade foi maior, 

mesmo a FBM não influenciando em nenhum resultado mencionado 

anteriormente. Os grupos tratados com luz tiveram uma sobrevida maior. O 

grupo que foi irradiado com 3,6 J de energia foi o que chegou ao final do 

acompanhamento experimental com o menor índice de mortalidade, menor 

volume tumoral, e valores hematológicos de células brancas mais próximos dos 

níveis normais de referência, indicando que dentre os parâmetros utilizados 

nesse trabalho, a energia de 3,6 J sugere ter melhores efeitos. Entretanto,mais 

estudos são necessários para confirmar esta hipótese. 

Sumarizando, dentro dos parâmetros adotados neste estudo, a FBM, 

embora tenha diminuído a viabilidade celular com a energia mais alta (6 J), não 

influenciou a evolução tumoral nem o número total de plaquetas, glóbulos 

brancos e glóbulos vermelhos no sangue. Este resultado sugere que uma única 

irradiação comluz de baixa potêncianão afetaria pacientes com câncer não 

diagnosticado. 
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7 CONCLUSÃO  

 

Os resultados do estudo in vitromostramque a luz na região do vermelho 

(λ = 660 nm)diminui a viabilidade celular do grupo irradiado com 6 J em 

condições de normoxia.  

Os resultados do estudo in vivo indicam que a luz na região do vermelho 

(λ = 660 nm), nos parâmetros adotados nesse trabalho, não causou diferença 

significativa na evolução do volume tumoral e na análise hematológica. 

Entretanto,os grupos que foram submetidos à FBM demonstraram melhores 

aspectos clínicos do que o grupo não irradiado e a curva de sobrevida dos 

animais submetidos à FBM também foi maior que a do grupo não tratado.  
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