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RESUMO 

 O excesso de peso, grave problema de saúde pública atual, é o principal fator 

de risco para o desenvolvimento da síndrome metabólica. Este estudo teve como 

objetivo verificar o efeito da fototerapia crônica com diodo emissor de luz (LED) 

sobre a massa, gordura corporal e perfil lipídico de camundongos alimentados com 

dieta hiperlipídica. Verificamos que o tratamento com LED 630 nm promoveu um 

efeito redutor no acúmulo de gordura e massa corporal dos animais.  

INTRODUÇÃO 

 O excesso de peso, tanto o sobrepeso (IMC de 25 a 29,9 kg / m²) como a 

obesidade (IMC de 30 kg / m² ou maior), é fator de risco para o desenvolvimento de 

doenças como hipertensão arterial sistêmica, dislipidemia e diabetes mellitus do tipo 

2. Diversas pesquisas tem se voltado para o tratamento da obesidade, desde o 

desenvolvimento de técnicas cirúrgicas, até técnicas não invasivas, como 

fototerapia, em duas modalidades: laserterapia de baixa intensidade (LBI) e terapia 

com diodo emissor de luz (LED) (3). 

 Evidências recentes mostram que a fototerapia pode ser uma ferramenta 

interessante no combate a obesidade e co-morbidades associadas, pois pode criar, 

regular ou ativar processos enzimáticos em células para melhorar o metabolismo 

(1,2). Entretanto, esses estudos utilizaram da LBI como fonte da fototerapia e existem 

várias vantagens associadas ao uso da LED. Em comparação ao laser, o LED emite 

luz numa potência pico menor no mesmo comprimento de onda; tem menor gasto de 

energia; emite a luz numa potência baixa o suficiente para não apresentar qualquer 

risco de dano tecidual e não apresentam o risco de dano aos olhos (4,6). Importante 

mencionar que o efeito biológico relacionado ao LED é similar ao do LBI, dado que 

os parâmetros utilizados sejam semelhantes (5). Portanto, é importante estudar os 

efeitos da LED sobre a obesidade e co-morbidades associadas a esse quadro. 

 OBJETIVOS 

 Avaliar o efeito da aplicação crônica do LED em camundongos alimentados 

com dieta hiperlipídica sobre o peso corporal, acúmulo de tecido adiposo epididimal, 



retroperitoneal e mesentérico e concentração sérica de ácidos graxos livres, 

triglicérides, colesterol total, HDL-colesterol e LDL-colesterol. 

 METODOLOGIA 

Utilizou-se 48 camundongos da linhagem Swiss albino, divididos inicialmente 

em dois grandes grupos, conforme a dieta recebida, controle (CTRL) ou hiperlipídica 

(HFD). Posteriormente esses grupos foram subdivididos de acordo com o tipo de 

tratamento, Sham, LED 630 nm (espectro vermelho) ou LED 780 nm (espectro 

infravermelho). Os animais foram pesados semanalmente e após a eutanásia foram 

retiradas as gorduras mesentérica, retroperitoneal e epididimal, sendo pesadas para 

cálculo do índice de adiposidade e tratadas para análise histológica, além de 

amostras sanguíneas (~300μL por animal) para traçar o perfil lipídico. 

 DESENVOLVIMENTO 

 O experimento teve duração total de 12 semanas, onde os animais receberam 

dieta controle (10% das calorias provenientes da gordura) ou hiperlipídica (60% das 

calorias provenientes da gordura). Durante a 8ª semana os camundongos passaram 

por adaptação à aplicação do LED e o tratamento ocorreu uma vez por dia, cinco 

dias por semana, da 9ª a 12ª segunda semana. As regiões aplicadas foram: centro 

do abdômen, membros superiores esquerdo e direito e músculo quadríceps 

esquerdo e direito. O tempo de aplicação foi de 40 segundos em cada ponto e a 

transferência de energia de 10 J.cm-2. Após 48 horas da última aplicação do LED, os 

animais foram eutanasiados. 

 O perfil lipídico foi traçado através de kits específicos e o índice de 

adiposidade calculado conforme a seguinte fórmula: somatório do peso das gorduras 

/ peso corporal * 100. A análise histológica está em andamento para verificação da 

área dos adipócitos. 

 RESULTADOS PRELIMINARES 

 No dia da eutanásia, os animais do grupo HFD LED 630 (53,58±5,55 g) eram 

mais leves do que os animais do grupo HFD Sham (58,78±6,69 g) e não havia 

diferença entre HFD LED 780 (59,03±8,14 g) e o HFD Sham. Além disso, não havia 

diferença significativa no peso dos animais dos grupos HFD LED 630 e CTRL LED 



630 (50,08±3,70 g). O peso das gorduras retroperitoneal e mesentérica foi menor no 

grupo HFD LED 630 (1,02±0,61 g e 0,90±0,37 g, respectivamente) em relação ao 

grupo HFD Sham (1,52±0,65 g e 1,31±0,47 g, respectivamente) e o peso dessas 

gorduras no grupo HFD LED 630 não foi diferente das do grupo CTRL LED 630 

(0,83±0,47 g e 0,82±0,21 g, respectivamente). O índice de adiposidade foi menor no 

grupo HFD LED 630 (6,48±1,68%) comparado com o HFD Sham (7,51±2,36%), mas 

não foi diferente do CTRL LED 630 (6,072±1,57%). 

Apesar do LED 630 nm ter revertido o acúmulo de gordura, o perfil lipídico 

não foi alterado significativamente nem pela terapia crônica com LED 630 nm e nem 

com LED 780 nm (p>0,05), quando comparados com seus respectivos controles e 

quando comparados ao grupo HFD Sham (CTRL Sham, CTRL 630nm, CTRL 

780nm, HFD Sham, HFD 630nm e HFD 780nm, respectivamente): triglicérides 

(157,8±14; 122,1±45,7; 137,6±34,5; 138,2±58,2; 118,3±51; 152,3±66,3 mg/dL), 

colesterol total (166,5±81,9; 153,8±27,8; 222,6±66,9; 269,2±131,2; 172,3±66,1; 

203,3±57,2 mg/dL), HDL-colesterol (84,9±36,5; 129,2±74,4; 116±18,8; 130,4±22,9; 

115,3±45,7; 117,1±35,9 mg/dL) e LDL-colesterol (11,3±1,7; 11,4±5,4; 11,5±5,2; 

15,8±6,5; 9,8±2,7; 15,1±4,5 mg/dL). 
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