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EFEITOS DO DIODO EMISSOR DE LUZ (LED) VERMELHO NA ESTIMULAÇÃO 

DE FIBROBLASTOS: ÊNFASE NA REPARAÇÃO TECIDUAL. 

RESUMO 

O objetivo deste trabalho é analisar a resposta dos fibroblastos em relação à 

exposição á luz de LED, observando se há crescimento ou não quando expostos á 

sua incidência, para avaliar se de fato há estimulo do crescimento dos fibroblastos 

que por sua vez, atuam na regeneração dos tecidos.  

INTRODUÇÃO 

A cicatrização é um fenômeno complexo que visa restabelecer a integridade 

morfológica e funcional de qualquer tecido ou órgão lesado. Ela consiste em perfeita 

e coordenada cascata de eventos celulares e moleculares que interagem para que 

ocorra a reconstituição do tecido. (MARTIN & LEIBOVICH, 2005). 

Os fibroblastos são as principais células envolvidas na cicatrização e têm por 

principal função a manutenção da integridade do tecido conjuntivo, pela síntese dos 

componentes da matriz extracelular (JUNQUEIRA & CARNEIRO, 2004). Os 

fibroblastos são estimulados a produzir e a depositar componentes da matriz 

extracelular e, na pele, esses eventos são necessários para permitir e promover a 

reepitelização. (AMADEU et al., 2003). 

Estudos demonstram a eficiência do LED de 660nm para o tratamento de feridas 

afirmando que a Fototerapia promove circulação local, estimula a proliferação celular 

e aumenta a síntese de colágeno, elastina e ATP propiciando um recurso 

terapêutico opcional aos convencionais ou ser utilizado em conjunto com estes, com 

comprovada eficiência no tratamento de úlceras (MINATEL et al. 2009; MARQUES 

et al. 2004).  Na pele, a luz vermelha tem ação reparadora, cicatrizante e analgésica. 

(ELDER. et al. 2001). 

OBJETIVO GERAL 

Tem como objetivo avaliar a resposta do uso da luz de LED na estimulação celular e 

comportamento morfofuncional, utilizando técnicas in vitro. 

MATERIAIS E MÉTODOS 
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Para realização do experimento dos tubos criogênicos da linhagem VERO 

(fibroblastos de rim de macaco verde africano) armazenadas em nitrogênio líquido 

serão descongeladas pelo método convencional e colocadas em cultivo em meio de 

cultura de Eagle modificado por Dulbecco (DMEM: Dulbeccos’s modified Eagle 

Medium – Nutricell, Campinas, SP, Brasil). As células serão incubadas em estufa, 

em ambiente úmido, a 37°C, com atmosfera contendo 95% de O2 e 5% de dióxido 

de carbono (CO2). O monitoramento das células ocorrerá a cada 24 horas através 

de microscópio Nikon invertido de fase. Para uma maior viabilidade das células o 

meio de  cultura  será trocado a cada 48 horas. 

 

Contagem e Plaqueamento 

Para realização dos experimentos serão utilizadas placas de petri. As células 

cultivadas serão contadas em hemocitômetro (câmara de Neubauer), utilizando o 

método de exclusão de células coradas com azul de tripan (FRESCHNEY, 2005).                                                                                     

                        

Figura 1: Câmara de Neubauer.   

Equipamento de LED 

O aparelho de LED a ser usado neste experimento é produzido pela empresa Ecco 

Fibras®, registrado na ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) sob o 

número 80323310003 . O aparelho é composto por quatro “Clusters” (arcadas), 

sendo elas o LED azul, o vermelho, o âmbar e o infravermelho. Para este 

experimento, somente o LED vermelho (660 nm) será utilizado. 

Figura 2: Quadrantes para 
contagem do hemocitômetro. 
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Protocolo de irradiação 

 No momento da aplicação, as placas serão suspensas e sua superfície inferior 

irradiada com o LED vermelho 660 nm. Após a aplicação as células serão 

devidamente acomodadas na incubadora. Esse protocolo foi realizado a cada 24 

horas por 5 dias. 

As células controle serão mantidas fora da incubadora sofrendo as ações do meio 

externo, como as células tratadas com o LED vermelho 660 nm, levando em 

consideração tempo e condições ambientais. 

Curva de crescimento 

As células serão fotografadas em campos aleatórios, sendo totalizadas 36 fotos, 

tanto do grupo tratado quanto do grupo controle. As células serão contatas através 

de programas especiais (Image Tool). 

Quantificação dos resultados 

Os resultados serão expressos como média ± erro padrão. A análise de eventuais 

diferenças intergrupos será realizada pela Anova, seguido pelo teste t-Student. 

Assim, assumiu-se p<0,05 (*), p<0,01(**), p<0,001(***), utilizando-se as funções 

estatísticas do programa BioEstat.  

DESENVOLVIMENTO E RESULTADOS PRELIMINARES 

O trabalho terá inicio pratico em Setembro de 2014, portanto não há resultados 

preliminares. 
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