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RESUMO  
 
 

Ramalho KM. Terapia com laser em baixa intensidade na prevenção dos efeitos 
causados pela elevada concentração de glicose na proliferação e migração de 
fibroblastos [Dissertação]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas da 
Universidade de São Paulo; 2007. 
 
 
 
 
Muitas complicações do Diabetes Mellitus, dentre elas a deficiência na cicatrização 

de feridas, estão associadas à hiperglicemia crônica, que promove estresse 

oxidativo e glicação protéica aleatória. O objetivo desse estudo foi avaliar os efeitos 

da elevada concentração de glicose (ECG) sobre a migração, proliferação e morte 

de fibroblastos cultivados, e o potencial da terapia com laser em baixa intensidade 

(LILT) (660 e 780 nm; 40mW; 2, 5, 10 e 30J/cm2) na prevenção desses efeitos. A 

ECG reduziu a proliferação em cerca de 40%, reduziu a migração em 50% e 

aumentou a morte celular em 30%. A irradiação diária com LILT em 660nm e 

10J/cm2 mostrou-se eficaz na prevenção desses efeitos sobre a proliferação e 

migração celular. A ECG também aumentou a produção de espécies reativas de 

oxigênio pelas células, um efeito não observado em células irradiadas com LILT. 

Dessa forma, pode-se sugerir que a terapia com LILT favorece a proliferação e 

migração de células cultivadas sob ECG, processos essenciais para a cicatrização, 

possivelmente através de um efeito antioxidante.   

 

 

PALAVRAS CHAVES: Diabetes Mellitus, cicatrização, LILT.  
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ABSTRACT  
 
 

 
Ramalho KM. Prevention of high glucose concentration effects in fibroblasts 
proliferation and migration by low intensity laser therapy [Master Thesis]. São 
Paulo: Biomedical Sciences Institute of the University of São Paulo; 2007. 
 
 
 
 
 
Diabetic complications, including wound healing deficiency, are usually associated 

to chronic hyperglycemia, which leads to oxidative stress and aleatory protein 

glycation. The aim of this study was to evaluate the effects of high glucose 

concentrations (HGC) on proliferation, migration and death of cultured fibroblasts, 

as well as the potential effect of low intensity laser therapy (LILT) (660 and 780 nm; 

40mW; 2, 5, 10 and 30J/cm2) preventing these effects. HGC reduced cell 

proliferation in about 40%, cell migration in about 50% and increased cell death in 

30%. Daily irradiation at 660nm and 10J/cm2 was efficient preventing the effects on 

cell proliferation and migration. HGC also increased the production of reactive 

oxygen species, an effect totally prevented by LILT. The results suggest that LILT 

favors cell proliferation and migration, processes very important for healing, 

possibly through an anti-oxidant effect.   

 

 
 

 
KEY WORDS: Diabetes Mellitus, wound healing, LILT. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

1.1. Diabetes Mellitus 
 

O Diabetes Mellitus (DM) é uma desordem metabólica que acomete 200 

milhões de pessoas em todo o mundo, sendo a 12º causa de morte (World Health 

Organization). Está associado a uma insuficiência da insulina, que pode ser 

causada tanto pela baixa produção de insulina pelo pâncreas, como pela falta de 

resposta dos tecidos periféricos a este hormônio, resultando num aumento no nível 

sanguíneo de glicose (hiperglicemia) (Neville et al., 1995; Robbins et al., 1989). Os 

níveis sanguíneos normais de glicose situam-se entre 70 e 120mg/dl; em 

indivíduos diabéticos, estes níveis encontram-se frequentemente entre 200 e 400 

mg/dl. 

O DM é geralmente dividido em dois grupos: insulina-dependente (DMID) ou 

tipo I e não insulina-dependente (DMNID), ou tipo II. O DMID é caracterizado por 

uma deficiência acentuada na produção de insulina, geralmente desde a infância 

(Neville et al., 1995; Robbins et al., 1989). Os indivíduos geralmente apresentam 

hiperglicemia intensa e cetoacidose, necessitando de injeções de insulina exógena 

para sobreviver. O DMNID é mais freqüente em adultos e pessoas obesas e está 

associado a uma baixa responsividade à insulina. Embora a hiperglicemia esteja 

presente, a cetoacidose raramente se desenvolve (Neville et al., 1995; Robbins et 

al., 1989).  

O DM é uma doença importante quando se consideram as inúmeras 

complicações dele decorrentes e o seu impacto econômico na sociedade. A causa 

mais comum de hospitalização de indivíduos diabéticos provém de feridas 

crônicas, de difícil cicatrização e com recorrência de infecções (Frykberg, 1999). 

Uma das principais complicações é a doença vascular periférica, devido à 

microangiopatia, que pode resultar num acometimento isquêmico dos membros. A 

isquemia predispõe o indivíduo a infecções graves, como por exemplo, a gangrena, 

que pode gerar uma necessidade de amputação do membro. A cada ano, 20.000 

amputações de membros inferiores são realizadas nos EUA devido a complicações 

gangrenosas do DM (Neville et al., 1995). Os mecanismos envolvidos nesta 
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complicação, no entanto, não estão completamente elucidados (Greenhalgh, 

2003). Além da microangiopatia, outras complicações como neuropatia, retinopatia 

e falência de órgãos, como por exemplo, os rins, são freqüentes. 

 

1.2. Alterações celulares causadas pela hiperglicemia 
 

A hiperglicemia crônica pode modificar proteínas intra e extracelulares 

através de glicação (glicosilação não enzimática e aleatória) em suas porções 

amina, alterar o metabolismo celular pela formação de radicais livres e causar uma 

expressão aberrante de diferentes fatores de crescimento, como por exemplo  

TGF-β (Transforming Growth factor β) e CTGF (Connective Tissue Growth Factor). 

Fatores de crescimento, atuando provavelmente em combinação, são responsáveis 

pelo desenvolvimento de complicações crônicas importantes, inclusive na 

microvasculatura (Chiarelli et al., 2000).  

O quadro crônico de hiperglicemia pode também atuar sobre as células 

através de vias bioquímicas como a via do poliol e das hexosaminas (Browlee, 

2001). Existem algumas hipóteses para explicar os efeitos deletérios da via do 

poliol aumentada no DM, mas a mais provável é a diminuição de glutationa 

reduzida (GSH) devido a uma diminuição da quantidade de NADPH citosólico (o 

NADPH seria consumido na redução da glicose pela enzima aldose redutase para 

formação de sorbitol). Já que o NADPH é necessário para a regeneração de GSH 

e este, por sua vez, é uma importante defesa contra o estresse oxidativo 

intracelular; seu decréscimo na hiperglicemia exacerbaria o estresse oxidativo. 

Espécies reativas de oxigênio (ROS) são produzidas por fosforilação oxidativa, 

atividade da NADPH oxidase, xantina oxidase, ou desacoplamento de 

lipoxigenases. Uma vez formadas, ROS oxidam lípides, DNA e proteínas, 

ocasionando alterações na estrutura e função celulares. Além disso, depletam 

defesas anti-oxidantes, deixando as células e tecidos afetados mais susceptíveis 

ao dano oxidativo e podem atuar como segundos mensageiros na regulação de 

vias sinalizadoras intracelulares e de expressão gênica.  

A hiperglicemia intracelular também estimula a síntese de novo de 

diacilglicerol (DAG), ativando diversas isoformas da proteína cinase C (PKC) em 

diferentes tipos celulares. A ativação da PKC tem sido relacionada à redução na 

produção de óxido nítrico (Craven et al., 1997), contribuindo para a indução da 
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expressão de TGF-β1 e conseqüente aumento da deposição de MEC (matriz 

extracelular) em vasos. Adicionalmente, a PKC também pode ser ativada devido à 

ativação da via do poliol ou pelo aumento da geração de ROS durante estresse 

oxidativo (Keogh et al., 1997). Um evento muito importante na presença de 

hiperglicemia intracelular é a glicação de moléculas, formando os produtos finais de 

glicação, ou AGEs  (Degenhardt et al., 1998). Basicamente, os AGEs se formam 

devido à auto-oxidação intracelular da glicose, gerando dicarbonilas reativas 

(glyoxal, methylglyoxal e 3-deoxyglucosone) que reagem com grupos amina intra e 

extracelulares. 

Os AGEs possuem estabilidades variadas, com meia-vida variando de dias a 

anos sob condições fisiológicas (Verzijl et al., 2000; Ahmed , 2005) e com muitos 

efeitos biológicos. Alguns AGEs fazem ligações cruzadas entre proteínas (Paul & 

Bailey, 1996), podendo promover sua desnaturação, conferir resistência à 

proteólise e alterar as interações célula-MEC. Quando se formam em sítios críticos 

em enzimas ou outras proteínas, estão associadas com inativação enzimática e 

perda da função fisiológica (Sakamoto et al., 2002). Além disso, proteínas 

plasmáticas modificadas por AGEs ligam-se a receptores em células endoteliais, 

macrófagos e células mesangiais, aumentando a produção de ROS (Brownlee, 

2001).  

AGEs podem atuar em fibroblastos através de receptores  distribuídos pela 

membrana celular (RAGEs) e assim promover efeitos como a diminuição da 

síntese de colágeno (Owen, 1998) ou ativação de caspases envolvidas na 

apoptose (Alikhani et al., 2005). AGEs podem também alterar a sinalização de 

receptores para fatores de crescimento, como por exemplo do EGF (Epidermal 

Growth Factor) (Portero-otín et al., 2002) ou até mesmo alterar a estrutura de 

fatores de crescimento como o FGF-2 (Fibroblast Growth Factor 2) (Giardino et al., 

1994).  

 

1.3. A cicatrização no diabetes mellitus 
 

No DM o processo de cicatrização encontra-se alterado por diversos fatores 

com supressão de reações inflamatórias, diminuição da angiogênese, alteração na 

proliferação de queratinócitos, fibroblastos e células endoteliais, aumento na 

apoptose de queratinócitos e células endoteliais, diminuição na migração de 
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fibroblastos, defeitos na deposição de colágeno e diminuição na produção de 

fatores de crescimento (Goodson e Hunt, 1977; Werner et al., 1994; Baumgartener-

Parzer et al., 1995; Doxey et al., 1995; Mehlen  et al., 1996; Tanaka et al., 1996; 

Shaw et al., 1997; Hehenberger et al., 1998; Spravchicov et a., 2001; Loots 2002; 

Lerman  et al., 2003; Deveci et al., 2005). Além disso, a doença vascular periférica 

e neuropatia também influenciam negativamente a reparação tecidual (Lerman et 

al., 2003).  

Quando há perda da integridade de um tecido, os fibroblastos são 

estimulados a proliferar e migrar para o sítio da lesão, onde sintetizam colágeno e 

proteoglicanas, restabelecendo a integridade do tecido. O fibroblasto possui um 

papel central no processo de deposição de MEC e sua remodelação. Suas funções 

na síntese de MEC e na sinalização (secretando importantes fatores de 

crescimento) são de grande importância para a cicatrização.  E, se por algum 

motivo, a proliferação e migração dos fibroblastos encontrarem-se alteradas, a 

cicatrização será debilitada (Clark et al., 1993). Alguns estudos sugeriram uma 

diminuição na produção de fatores de crescimento tais como KGF (Keratinocyte 

Growth Factor), VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor) e PDGF (Platelet-

Derived Growth Factor) como possíveis fatores etiológicos para a cicatrização 

debilitada encontrada no diabético (Werner et al., 1994; Shaw et al., 1997). Os 

fibroblastos também secretam metaloproteinases (MMPs), que são de extrema 

importância na migração celular e remodelação tecidual durante o processo de 

cicatrização. Aparentemente, MMPs apresentam-se elevadas em feridas 

experimentais de ratos diabéticos e em fluidos recolhidos de feridas crônicas 

(Neely et al., 2000; Bullen et al., 1995). 

Diversos estudos mostraram que a elevada concentração de glicose produz 

diversas alterações em fibroblastos e outros tipos celulares. Aparentemente, a 

elevada concentração de glicose leva a uma diminuição na proliferação de 

fibroblastos e células endoteliais e na migração de fibroblastos (Rowe et al., 1977; 

Goldstein et al., 1978; Turner e Bierman, 1978; Goldstein et al., 1979; Sprachikov 

et al., 2001; Lateef et al., 2005), ao passo que outros tipos celulares parecem reagir 

de forma diferente. Danesh et al. (2002), por exemplo, relataram um aumento na 

proliferação de células mesangiais tratadas com alta concentração de glicose 

(30mM) e o mesmo efeito foi relatado em células musculares lisas (Avena et al., 

1999).  Lerman et al. (2003), verificaram uma diminuição de 75% na capacidade 
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migratória de fibroblastos derivados da pele de ratos, cultivados em elevada 

concentração de glicose, mas não verificaram alterações na proliferação celular. 

Por outro lado, Hehenberger et al. (1998) relataram uma diminuição significativa na 

proliferação de fibroblastos provenientes de feridas dos pés de diabéticos. Esse 

resultado foi confirmado por Loots et al., em 1999. Johen et al. (2006), verificaram 

que o tratamento com insulina não foi capaz de reverter este efeito em diabéticos.  

Estudos experimentais e clínicos demonstraram que a alta concentração de 

glicose induz apoptose em células endoteliais, queratinócitos e células progenitoras 

neurais, mas nenhum estudo relatou o mesmo efeito em fibroblastos (Baumgartner-

Parzer et al., 1995; Mehlen et al., 1996; Deveci et al., 2005; Fu 2006). 

Diversas terapias têm sido utilizadas na tentativa de melhorar a reparação 

tecidual sob condições hiperglicêmicas, com resultados promissores: aplicação de 

fatores de crescimento exógenos como o FGF, KGF, TGFβ1, PDGF, diversos 

agentes antioxidantes e também a aplicação do laser em baixa intensidade (Pierce 

et al., 1992; Robson et al., 1992; Puolakkainen, et al., 1995; Heggers et al., 1997; 

Shukla et al., 1997). 

 

1.4. Terapia com laser em baixa intensidade (LILT)  
 

A utilização do laser operando em baixa intensidade tem sido estudada 

desde a década de 1960. O primeiro laser da história foi construído em 1960 por 

Theodore Maiman na Califórnia – EUA (Maiman 1960). Era um laser de Rubi, 

operando em 694.3nm.  

A palavra laser é um acrônimo com origem na língua inglesa: Light 

Amplification by Stimulated Emission of Radiation (Amplificação da Luz por 

Emissão Estimulada de Radiação). A radiação laser é monocromática, ou seja, 

emite radiações em um único comprimento de onda. É uma radiação com 

coerência espacial e temporal, onde as ondas propagam-se com a mesma fase no 

espaço e tempo. Essas características permitem a obtenção de uma alta 

densidade de energia concentrada em pontos, e com o auxílio de dispositivos 

ópticos, sua radiação pode ser ainda polarizada. Essa radiação é eletromagnética 

não ionizante, sendo um tipo de fonte luminosa com características distintas da luz 

fluorescente ou de luz halógena. Dessa forma, as características inerentes da luz 

laser lhes conferem propriedades terapêuticas importantes, assim como pode ser 
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também utilizada em cirurgias (Laser em Alta Intensidade ou Cirúrgico) (Gutknecht 

e Eduardo, 2004).  

As radiações produzidas pelos lasers têm basicamente as mesmas 

características, porém os resultados clínicos podem ser diferentes. O meio ativo 

onde é gerada a radiação geralmente dá nome ao laser, determinando sua pureza 

espectral e seu comprimento de onda, conferindo características diferentes de 

emissão e de possível ação biológica.  

O comprimento de onda é fator determinante da interação laser-tecido. 

Corresponde à distância percorrida pela onda em uma oscilação completa, sendo 

medida em nanômetros (nm). É extremamente importante, pois é fator 

determinante na penetração dos fótons no tecido-alvo (Bourgelaise 1983; Fuller 

1983). Diferentes comprimentos de onda apresentam diferentes coeficientes de 

absorção para o mesmo tecido. A monocromaticidade do laser determina a 

absorção seletiva por parte dos cromóforos. As radiações emitidas na região do 

ultravioleta e na região do vermelho apresentam alto coeficiente de absorção pela 

pele, fazendo com que a radiação seja absorvida na superfície, enquanto que na 

região do infravermelho constata-se baixo coeficiente de absorção, implicando em 

máxima penetração no tecido (Karu 1987).  

Os lasers terapêuticos mais utilizados nas décadas de 70 e 80 foram os de 

He-Ne (Hélio-Neônio) com emissão na região do visível. Nesta região do espectro 

eletromagnético, a radiação laser apresenta pequena penetração nos tecidos 

biológicos, o que limita sua utilização. Para aplicação desse tipo de laser em lesões 

mais profundas, era necessária uma fibra óptica para guiar a radiação até o local 

de aplicação, limitando e contra-indicando muitas vezes esse tipo de terapia, por 

ser uma técnica invasiva. Outra limitação do laser de He-Ne era sua grande 

dimensão e a curta vida útil do equipamento, visto que o gás He-Ne permeava 

rapidamente a parede da ampola de vidro onde era contido.  

No final da década de 70 começaram a ser desenvolvidos diodos laser 

semicondutores, dando origem ao primeiro diodo operando na região do 

infravermelho próximo (904nm).  Dentre as vantagens em comparação ao He-Ne 

estão a menor dimensão e maior penetração no tecido. Em 1981 apareceu, pela 

primeira vez, o relato da aplicação clínica para atenuação da dor por um diodo 

laser As-Ga-Al (Arseneto-Gálio-Alumínio), publicado por Calderhead.  
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Devido às suas características de aliviar a dor, estimular a reparação 

tecidual, reduzir o edema e hiperemia nos processos antiinflamatórios, prevenir 

infecções, além de atuar em parestesias e paralisias, a terapia com laser em baixa 

intensidade tem sido empregada frequentemente em múltiplas especialidades 

médicas e odontológicas (Albergel et al., 1984; Lyon et al., 1987; Conlan et al., 

1996; Reddy et al., 2001; Gutknecht e Eduardo 2004) . Utiliza-se essa terapia para 

melhorar a cicatrização no tratamento de queimados e de pacientes que receberam 

algum tipo de enxerto ou retalhos, ativando a vascularização dessas regiões, assim 

como no tratamento de dores agudas e crônicas de diversos tipos (Kert e Rose 

1989). Também é frequentemente utilizado por fisioterapeutas e por médicos em 

pacientes que sofrem de traumas esportivos, em quadros de distensões e 

contraturas musculares (Tunér e Hode, 1996). Estudos evidenciaram aumento na 

microcirculação local (Maier et al., 1990), alteração no sistema linfático (Lievens 

1990, 1991), proliferação de células epitelais (Steinlechner e Dyson, 1993) e 

fibroblastos (Lubart et al., 1995; Webb et al., 1998; Pereira 2002), assim como 

aumento da síntese de colágeno (Enwemeka et al., 1990; Skinner et al., 1996; 

Araújo et al., 2007). Muitos estudos clínicos foram publicados confirmando esses 

efeitos (Trelles et al., 1989, Bihari e Mester, 1989; Rochkind et al., 1989;  Kameya 

et al., 1995; Tang et al., 1997; Reddy et al., 1998). 

Os lasers utilizados nesse tipo de terapia estão situados na porção visível do 

espectro das radiações eletromagnéticas, bem como no infravermelho próximo. Os 

comprimentos de onda mais utilizados estão entre 600 e 1000nm, pois são 

relativamente pouco absorvidos e apresentam uma boa transmissão na pele e nas 

mucosas. O milliwatt (mW) é mais comumente utilizado para especificar a 

irradiância nesses sistemas (Trelles et al., 1989; Mester e Mester 1989, Rochkind 

et al., 1989; Terribile et al., 1992). A dose, fluência ou densidade de energia, é a 

quantidade de energia por unidade de área transferida à matéria. Geralmente é 

medida em J/cm2 e é o parâmetro mais importante para observação dos resultados 

obtidos com essa terapia.  

A ação de diferentes comprimentos de onda no metabolismo celular vem 

sendo estudada por diferentes autores. Já se sabe que a ação desses lasers varia 

segundo a posição que ocupam no espectro das ações eletromagnéticas, e que 

sua ação sobre as células é diferente para os comprimentos de onda 

infravermelhos e para os visíveis (Karu 1988). Entretanto, a resposta clínica não 
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varia intensamente. A literatura mostra que não há efeitos colaterais ou contra-

indicações relacionados à terapia com laser em baixa intensidade, desde que essa 

terapia seja administrada corretamente e que não haja incidência do feixe, direta 

ou indiretamente, nos olhos (Tuner e Hode, 1998; Kert et al., 1989). 

 

1.5. Efeitos do laser em baixa intensidade nas células 
 

A terapia utilizando lasers em baixa intensidade não é baseada em 

aquecimento, ou seja, a energia dos fótons absorvidos não é transformada em 

calor. Quando a luz interage com as células ou tecidos, se administrada na dose 

adequada, certas funções celulares poderão ser estimuladas (Karu, 1989). O 

mecanismo de interação do laser em nível molecular foi descrito primeiramente por 

Karu (1988). A energia dos fótons de uma radiação laser absorvida por uma célula 

é transformada em energia bioquímica e utilizada na cadeia respiratória.   

Karu (1988) descreveu um mecanismo de ação diferente para os lasers 

emitindo radiação na região do visível e do infravermelho próximo. A luz visível 

induz uma reação foto-química, ou seja, há uma direta ativação da síntese de 

enzimas (Bolognani et al., 1993; Ostuni et al., 1994; Bolton et al., 1995) e essa luz 

tem como primeiro alvo o citocromo c na mitocôndria. A absorção da luz pelos 

componentes da cadeia respiratória causaria sua ativação e oxidação de NADH, 

levando a uma alteração no potencial redox mitocondrial. A ativação da cadeia 

transportadora de elétrons levaria a um aumento do potencial eletrolítico da 

membrana mitocondrial e aumento de ATP, alcalinização do citoplasma e, 

finalmente, ativação na síntese de ácidos nucléicos. As organelas não absorvem 

luz infravermelha, apenas as membranas apresentam resposta a este estímulo. As 

alterações no potencial de membrana causadas pela energia dos fótons no 

infravermelho próximo induzem efeitos que se traduzem intracelularmente por um 

incremento na síntese de ATP (Passarela et al., 1984; Karu 1989). Estes 

incrementos de ATP que se produzem após a irradiação com laser favorecem um 

grande número de reações que interferem no metabolismo celular (Passarela et al., 

1984; Pourreau-Schneider et al., 1989; Friedman et al., 1991).  

Recentemente, um estudo realizado por Zhang et al. (2003) avaliou a 

expressão gênica em fibroblastos humanos irradiados com laser em baixa 

intensidade (628nm; 0.88 J/cm2), verificando que 111 genes tiveram sua expressão 
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alterada. A maioria destes genes estava direta ou indiretamente relacionada com o 

aumento da proliferação celular e supressão da apoptose. Diversos genes 

relacionados a efeitos antioxidantes e ao metabolismo energético da mitocôndria 

também estavam mais expressos após a irradiação com laser. Estudos in vitro 

utilizando fibroblastos descrevem um efeito modulador da síntese protéica, 

proliferação e síntese de colágeno, dependendo das características e parâmetros 

utilizados (Mester e Mester, 1989; Karu 1990; Al-Watban e Zhang, 1994) Outros 

estudos confirmaram esses efeitos in vivo (Abergel et al., 1987; Trelles et al., 1989; 

Bihari e Mester, 1989; Halevy et al., 1997). 

O significado biológico e clínico da coerência do laser ainda não está bem 

definido. Karu (1987), com base em estudos com cultura de células e bactérias, 

demonstrou que a coerência não é importante. A mesma conclusão foi feita por 

Young et al. (1990), após estudos em macrófagos e fibroblastos utilizando fontes 

de luz não-coerente. A coerência da luz perde-se nos primeiros estratos da pele, 

devido ao fenômeno de dispersão, antes que se produza a absorção dos fótons por 

cromóforos como a melanina, hemoglobina, porfirinas, citocromo oxidase, entre 

outros (Hazeki e Tamura 1989; Young et al., 1990; Lubart et al., 1995). Dessa 

forma, conclui-se que os efeitos biológicos dos lasers operando em baixa potência 

dependem principalmente de sua monocromaticidade (Berki, 1988; Karu 1987; 

Kubota et al., 1989; Bihari e Mester 1989) e da fluência (Shiroto et al., 1989; Lubart 

et al., 1992; Karu et al., 1996).  

O efeito do laser é particularmente evidenciado se as células em questão 

tem sua função debilitada (Karu 1989). Trabalhos encontrados na literatura 

mostram que a terapia com luz laser em baixa intensidade tem efeitos mais 

pronunciados sobre órgãos ou tecidos enfraquecidos, tais como em pacientes que 

sofrem algum tipo de desordem funcional ou de injúria ao tecido (Túner e Hode, 

1998) ou células cultivadas em deficiência nutricional (Almeida-Lopes et al., 2001; 

Pereira et al., 2002; Eduardo et al., 2007). 

 

1.6. Efeito do laser em baixa intensidade na reparação tecidual 
 

Diversos estudos in vivo utilizando animais de laboratório e pacientes 

sugerem que a regeneração tecidual é favorecida pela terapia com laser em baixa 
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intensidade. Mester produziu uma série de trabalhos desde meados da década de 

60 e concluiu que o laser em baixa intensidade acelerava a divisão celular e 

aumento na síntese de colágeno. Em 1985, Mester verificou, por exemplo, 

aumento de 78% na velocidade de reparação das feridas após aplicação de um 

laser de He-Ne (632.8 nm, 50mW) e um laser de Argônio (488nm, 100mW) com a 

fluência de 4J/cm2.  Alterações na síntese e remodelação de colágeno, número de 

fibroblastos, diâmetro e força de tração das feridas tratadas, viabilidade dos 

enxertos tratados, vascularização, vasodilatação e no sistema linfático já foram 

associadas ao laser em baixa intensidade (Gal et al., 2006).  

Kameya et al. (1995) irradiaram feridas no dorso de ratos com laser de diodo 

em diferentes comprimentos de onda (632.8, 680, 830nm) e observaram maior 

proliferação celular no tecido conjuntivo e maior presença de vasos sangüíneos.  

Estudos in vitro utilizando células cultivadas também foram realizados, 

sendo observado efeito do laser em baixa intensidade na proliferação, migração 

celular e síntese de colágeno. Pourreau-Scneider et al. (1989) estudaram a 

proliferação de fibroblastos de gengiva humana irradiados com laser de He-Ne e 

verificaram que após uma ou duas irradiações não havia alteração no número de 

células, porém a partir da terceira irradiação houve um aumento estatisticamente 

significante. Em 1990, Haas et al. verificaram aumento de 3x na velocidade 

migratória de queratinócitos.  

Lubart et al. (1992) estudaram os efeitos de lasers diodo operando em 

diferentes comprimentos de onda (360, 632, 780nm) sobre a proliferação de 

fibroblastos e verificaram que o número de mitoses aumentou significativamente 

quando foi utilizada a fluência até 15J/cm2. Quando utilizada a fluência de 60J/cm2, 

o número de mitoses diminuiu. Em 1993, Steinlechner e Dyson concluíram que 

tanto o laser de HeNe como de diodo operando em 904nm (0.25J/cm2) estimulam a 

proliferação de queratinócitos. 

  Em 1994, Loevschall e Arenholt-Bindslev, estudaram os efeitos de um diodo 

laser de comprimento de onda de 812nm sobre a proliferação de fibroblastos de 

gengiva humana, com fluências de 4.5 a 4500 mJ/cm2. Houve aumento da síntese 

de DNA, com efeito máximo na fluência de 459mJ/cm2. Os mesmos resultados 

foram confirmados por Webb et al. (1998), utilizando um diodo laser em 660nm 

sobre duas linhagens de fibroblastos humanos com fluências de 2.4 e 4 J/cm2.  
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1.7. Laser em baixa intensidade e cicatrização de feridas de diabéticos 
 

Diversos estudos mostraram efeitos benéficos da terapia com laser em baixa 

intensidade acelerando a cicatrização de feridas em ratos diabéticos. Um dos 

primeiros estudos foi realizado por Tsuchida et al. (1991), em feridas cirúrgicas de 

ratos normais e diabéticos, irradiadas com laser de He-Ne (5J/cm ) e verificou-se 

aceleração da cicatrização. Yu et al. (1997) verificaram que a irradiação (632.8nm, 

20mW, 5J/cm  durante 4 dias) de feridas cutâneas de ratos geneticamente 

diabéticos resultou em um aumento significativo na velocidade de reparação das 

feridas, acelerando a re-epitelização, formação do tecido de granulação e 

aumentando a deposição de colágeno.  Reddy (2003), verificou que a irradiação 

com laser Ga-AS (904nm – 7mW - 1J/cm

2

2

2 – 5 dias/semana durante 3 semanas) em 

feridas no dorso de ratos diabéticos promoveu um aumento de 14% na  deposição 

de colágeno, em comparação a ratos diabéticos não irradiados, além de promover 

cicatrizes com maior resistência a tensões. Byrnes et al. (2004) avaliaram a 

cicatrização de feridas no dorso de ratos com diabetes tipo II e verificaram que 

cicatrização dos animais diabéticos irradiados foi mais rápida (HeNe 632nm – 

16mW – 4J/cm ), além de haver um aumento na  produção de FGF nas feridas de 

animais irradiados. Maiya et al., (2005) irradiou com laser de HeNe (632.8nm; 

4.8J/cm ; 5 dias/semana até terminar a cicatrização) feridas no dorso de ratos 

diabéticos e verificou completa cicatrização depois de 18 dias, ao passo que os 

animais diabéticos não irradiados tiveram a média da cicatrização da ferida no 59ª 

dia. Os animais irradiados nesse estudo apresentaram uma maior quantidade de 

colágeno no tecido cicatricial, um aumento na proliferação de fibroblastos e 

quantidade de capilares formados.  

2

2
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2. CONCLUSÕES 
 

O cultivo de fibroblastos em elevada concentração de glicose leva a uma 

diminuição no seu crescimento e migração, além de aumentar a morte celular. 

 

A terapia com laser em baixa intensidade foi efetiva na prevenção dos efeitos 

sobre a proliferação e migração, mas apenas quando realizada a cada 24 horas.  

 

O comprimento de onda de 660nm foi mais efetivo do que o 780nm, 

principalmente na fluência de 10 J/cm2, na prevenção dos efeitos da elevada 

concentração de glicose sobre a migração e crescimento celular. 

 

A terapia com laser em baixa intensidade não preveniu os efeitos da elevada 

concentração de glicose na morte celular.  

 

Um possível mecanismo de ação do laser em baixa intensidade é uma ação 

anti-oxidante, já que a irradiação reduziu a geração de ROS. 
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