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RESUMO 

 

As células do músculo esquelético sofrem constantes lesões provocadas por exercício, 

traumas diretos, processos inflamatórios entre outros. A fim de conter ou repor a perda de 

massa muscular, inicia-se um processo de reparo altamente organizado com ativação, 

proliferação e diferenciação das células satélites. A utilização de recursos fototerápicos que 

possam promover um reparo mais rápido e eficiente como o Laser de Baixa Potência (LBP) 

tem apresentado bons resultados na regeneração do músculo esquelético. O uso de 

fitoterápicos também tem sido descrito na literatura e tem evidenciado resultados promissores 

no que diz respeito ao reparo tecidual. Assim, o objetivo do estudo foi avaliar os efeitos do 

tratamento com LED sobre a viabilidade celular, síntese de Óxido Nítrico (NO) e dosagem 

total de proteínas em células musculares C2C12 cultivadas com extrato de Melaleuca 

armillaris em meio de diferenciação. Foram analisados 8 grupos experimentais, sendo: (1) 

Controle C2C12; (2) LED 0,2J; (3) LED 2,0J; (4) LED 4,0J; (5) Melaleuca 1%; (6) 

Melaleuca 1%+LED 0,2J; (7) Melaleuca 1%+LED 2,0J; (8) Melaleuca 1%+LED 4,0J. As 

células receberam extrato de Melaleuca na concentração de 1,0% (v/v) e foram irradiadas 

com LED Infravermelho (850nm, potência de 30mW) por 7, 67 e 134 segundos, com energia 

total de 0,2J, 2,0J e 4,0J, respectivamente de acordo com o grupo. A viabilidade celular foi 

avaliada pelo método de MTT, a síntese de NO pelo método de Griess e a dosagem total de 

proteínas foi feita utilizando o método de Bradford após os períodos de 1, 2 e 3 dias de 

incubação. Os resultados demonstraram que a TLED aumentou a viabilidade celular nas três 

energias e períodos testados sem alterar a concentração de proteína total e NO. Já o recurso 

fitoterápico promoveu uma grande redução da viabilidade celular comparada ao controle, 

pequena redução na dosagem de NO após 24h e nenhuma alteração na dosagem de proteína. 

Contudo, o uso associado dos dois recursos, na energia de 0,2 e 2,0J apresentaram valor de 

viabilidade, NO e proteína semelhante ao grupo tratado somente com Melaleuca 1% com uma 

tendência no aumento destes níveis no grupo irradiado com 2,0J de energia. Entretanto, o 

grupo 4,0J associado evidenciou uma retomada de crescimento na viabilidade celular nos três 

períodos analisados e comportamento semelhante para óxido nítrico e proteína total 

comparados ao controle. Em conclusão, o TLED modulou positivamente a proliferação das 

células C2C12 sem apresentar alterações na síntese de óxido nítrico e proteína total, enquanto 

que a incubação com Melaleuca associada ou não ao TLED necessita de análises mais 

específicas para elucidar sua contribuição neste contexto. 

 

Palavras-chave: C2C12, LED, Melaleuca armillaris, viabilidade, mioblasto, óxido nítrico. 



 
 

 

ABSTRACT 

 
The skeletal muscle cells are constant target for damage the exercise, direct trauma, 

inflammatory processes, among others. In order to contain or reset the loss of muscle mass, 

begins a highly organized repair process with activation, proliferation and differentiation of 

satellite cells. The use of phototherapy resources that can promote faster and efficient repair 

as the Low Level Laser Therapy (LLLT) has shown good results in the regeneration of 

skeletal muscle. The use of herbal medicines has also been described in the literature and has 

shown promising results with regard to tissue repair. The objective of the study was to 

evaluate the effects of treatment with LED on cell viability, Nitric Oxide (NO) synthesis and 

total protein dosage in C2C12 muscle cells cultured with Melaleuca armillaris extract in 

differentiation medium. We analyzed eight experimental groups: (1) Control C2C12; (2) LED 

0,2J; (3) LED 2,0J; (4) LED 4,0J; (5) 1% Melaleuca; (6) Melaleuca 1% + LED 0,2J; (7) 

Melaleuca 1% + LED 2,0J; (8) Melaleuca 1% + LED 4,0J. Cells received Melaleuca extract 

at a concentration of 1.0% (v/v) and were irradiated with infrared LED (850nm, 30mW power 

for 7, 67 and 134 seconds at full power 0,2J, and 2,0J 4,0J, respectively) according to the 

group. Cell viability was assessed by MTT method, the synthesis of NO by the Griess method 

and total protein determination was performed using the Bradford method after periods of 1, 2 

and 3 days of incubation. The results showed that cell viability increased TLED the three 

periods energies and tested without changing the total concentration of protein and NO. Since 

the herbal remedy promoted a significant reduction in cell viability compared to control small 

a reduction in the dosage of NO after 24 hours and no change in the protein assay. However, 

the combined use of the two resources, the energy value of 0.2 and showed viability 2,0J, NO 

and protein similar to the group treated only with 1% Melaleuca a tendency to increase in 

these levels in the group irradiated with 2,0J energy. However, the group associated 4,0J 

showed a growth recovery in cell viability in the three periods analyzed and behavior similar 

to nitric oxide and total protein compared to the control. In conclusion, the TLED positively 

modulated the proliferation of C2C12 cells without deterioration in nitric oxide synthesis and 

total protein, while incubation with associated or not to TLED Melaleuca needs more specific 

analyzes to elucidate their contribution in this context. 

 

Keywords: C2C12, LED, Melaleuca armillaris, viability, myoblast, nitric oxide. 
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I. CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

O músculo esquelético é composto, principalmente, pelas células musculares e por 

células nervosas com papel de inervar este tecido e garantir sua função contrátil, 

transformando a força em movimento (FILIPPIN et al, 2009). Devido aos papeis funcionais, o 

músculo esquelético representa um dos órgãos mais lesados do corpo (UEZUMI et al, 2014). 

Este tecido possui alta capacidade adaptativa e regenerativa garantida pela presença de células 

mononucleares progenitoras conhecidas como células satélites (CS) (FILIPPIN et al, 2009; 

TEDESCO et al, 2010; FUKADA et al, 2013; UEZUMI et al, 2014). 

 

1. Células Satélites (CS) e reparo muscular 

As CS estão localizadas na periferia do músculo esquelético maduro, entre a lâmina 

basal e o sarcolema e participam diretamente do processo de reparo tecidual uma vez que, 

após uma lesão muscular, juntamente com o processo inflamatório (SPRAGUE et al, 2009), 

elas são ativadas passando a ser chamadas de mioblastos (MUÑOZ-CÁNOVES et al, 2013). 

Quando ativas, as CS passam a expressar proteínas que são os fatores regulatórios 

miogênicos (FRMs) relacionados aos estágios de determinação da miogênese. A proliferação 

e diferenciação em mioblastos pode ser representada pela expressão de MyoD e MyF5, e a 

diferenciação tardia, bem como a formação de miotubos, representada pela miogenina e 

MRF4 (MONCAUT, 2013; NIE, 2013). 

Segundo SHIN et al (2014), a regeneração pode ser dividida em 4 fases sendo: 1- 

amplificação da lesão envolvendo a participação de células inflamatórias especialmente os 

neutrófilos na fase inicial e macrófagos que atingem seu pico após 48h e permanecem no local 

por 2 a 4 dias e a síntese de citocinas por estas células; 2- proliferação, 3- diferenciação inicial 

e 4- diferenciação terminal, sendo estas últimas fases envolvendo especificamente a 

miogênese propriamente dita. A progressão de uma fase para a subsequente requer a ação 

coordenada de vários tipos celulares incluindo células do infiltrado inflamatório e do tecido 

local (KHARRAZ et al, 2013). Essa inter-relação promove a expressão de FRMs, bem como 

fatores de crescimento e citocinas, dada pela reação da matriz extracelular (MEC) com fatores 

secretados pelos mediadores da resposta inflamatória (KUTTEN et al, 2014; TIDBALL & 

VILLALTA, 2010; OZGEN et al, 2014).  

Com essa resposta inflamatória local as CS são ativadas, iniciam o estágio de 

proliferação assimétrica visando a reposição das células satélites quiescentes e, 
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posteriormente ocorre a expansão simétrica dos mioblastos (TEDESCO et al, 2010). No 

estágio seguinte, a diferenciação inicial promove o alinhamento dos miócitos para se fundir, 

na fase terminal do reparo muscular, em miotubos (TEDESCO et al, 2010; SHIN et al 2014). 

 

2. Óxido nítrico e músculo 

No contexto da inflamação e do processo de regeneração muscular o óxido nítrico (NO) 

tem recebido especial destaque por atuar como mensageiro intra e extracelular e por ser um 

passo fundamental como regulador da miogênese (PALMA, 2012). 

O NO é uma espécie reativa de nitrogênio produzida enzimaticamente pela óxido nítrico 

sintase (Nitric Oxide Synthase - NOS) e, no músculo esquelético, por suas isoformas (iNOS, 

nNOS e eNOS) a partir da conversão de L-arginina em L-citrulina (STAMLER, 2001). Ao 

contrário da condição fisiológica em que o músculo esquelético sintetiza esta molécula em 

baixas concentrações, durante a inflamação há incremento da produção de NO dado o 

aumento da expressão de iNOS (STAMLER, 2001; PILON et al, 2004; Ji et al, 2006). Esta 

expressão aumentada é caracterizada, também, pela presença de macrófagos tipo M1 

(KHARRAZ et al, 2013). 

O aumento de NO dado pela maior expressão de iNOS durante a fase inflamatória pode 

promover a vasodilatação local e ativação de vários fatores de crescimento, favorecendo a 

ativação e proliferação das células satélites que atuarão no reparo das fibras (FILLIPPIN et al, 

2009). 

 

3. Melaleuca armillaris 

A inflamação é de suma importância para o processo de regeneração muscular, porém o 

seu controle adequado garante uma eficaz neomiogênese evitando a formação de tecido 

fibroso (SHIN et al, 2014). A fim de modular os efeitos deletérios da fase aguda da 

inflamação sem excluir seus benefícios, o tratamento com anti-inflamatório torna-se uma 

alternativa. O emprego de extratos vegetais tem sido bastante estudado e aplicado levando em 

consideração suas múltiplas ações e efeitos. Neste contexto, a Melaleuca armillaris vem 

sendo avaliada quanto a sua possível ação anti-inflamatória, analgésica e cicatrizante, além 

dos papeis já descritos como ação antifúngica e bactericida (HAYOUNI, 2008), anti-

hipertensiva e antioxidante (YVON et al, 2012) e anticâncer (CHABIR et al, 2010). 

A M. armillaris (Sol. Ex Gaertn.) Sm. é uma árvore originária da Tasmânia (Austrália) 

pertencente à família da Myrtaceae e conhecida como “tea tree” ou árvore de chá. Plantas do 

gênero Melaleuca são ricas em óleos voláteis (FARAG, 2004). O óleo essencial (extrato), 
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preparado a partir das folhas e caules, e seus ativos separados do extrato, são utilizados com 

finalidade medicinal e produção de cosméticos, porém, na literatura, não há evidências da 

efetividade e dos riscos associados ao uso. 

A planta desta espécie foi trazida e plantada na cidade de Piedade – SP. Após cada ano 

de cultivo, no mês de agosto, as folhas e caules eram cortados e submetidos ao arraste por 

vapor para a obtenção do extrato ou óleo essencial. A separação dos constituintes de caráter 

polar contida neste óleo formou uma solução aquosa denominada hidrolato. 

Na caracterização do hidrolato dada por espectrofotometria UV-visível é possível 

avaliar bandas de absorção entre 400 e 455nm o que sugere a presença de fenóis, flavonoides, 

chalconas e compostos polares com ação terapêutica. 

Pela técnica de cromatografia gasosa associada ao espectro de massa (CG/MS), 100% 

dos constituintes em fase oleosa foram identificados, sendo 98,4% representado por 

monoterpenos. Deste, 91,5% é composto pelo 1-8 cineole (eucaliptol), 3,5% pelo mirceno, 

3,4% α-terpineol, 0,1% de terpinene-4-ol e 0,9% pelo limonene. Já a caracterização do 

hidrolato, que contém 50% de óleo acrescido de substâncias polares teve um perfil 

cromatográfico com dois picos, sendo metade do 1-8 cineole e o restante de algum outro ativo 

de caráter polar. 

Entretanto, na avaliação do óleo essencial (EO) da planta originária na Tunísia pela 

mesma técnica (CG/MS) feita por HAYOUNI (2008), foram identificados em maior 

abundância, também, os monoterpenos, representando 77,3% da composição. Porém, dentre 

estes, o 1-8 cineole representa cerca de 69% da composição, seguido do α-pinene (7,4%) 

enquanto que o terpinene-4-ol, o α-terpineol e o limonene tiveram traços (<0,1%).  

Os resultados encontrados estão de acordo com os achados por outros autores, 

diferindo somente na concentração do 1-8 cineole, o que pode ser explicado, segundo PERRY 

et al (1999), pelas variações genéticas e fatores ambientais tais como geografia, clima, 

sazonalidade e geologia do local de cultivo da planta. 

O óleo e o hidrolato foram submetidos, também, ao teste de presença e quantificação 

de fenol seguindo o método de SWAIN and HILLIS (1959). Os resultados mostraram que na 

fase oleosa não há presença de fenol, o que indica a ausência de qualquer composto polar. Já 

na fase aquosa, foi observado a quantidade de 10,23mg de Fenol para cada 1g de folha. 

A atividade fitotóxica do óleo de Melaleuca foi testada em cinco diferentes sementes 

(Raphanus sativus L., Lepidium sativum L., Sinapis arvensis L., Triticum durum L. e Phalaris 

canariensis L) quanto ao alongamento da radícula e quanto sua germinação. Segundo AMRI 

et al (2012), o alongamento da radícula foi inibido com o aumento da dose, porém a 
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germinação não foi afetada. Na avaliação antimicrobiana, o extrato de Melaleuca armillaris 

mostrou inibição do crescimento contra bactéria gram-positiva (S. epidermidis) e gram-

negativa (E. coli) comparado ao grupo controle tratado com Cloranfenicol. 

Em um estudo antimalarial com a cepa de Plasmodium falciparum resistente à 

Cloroquina, o extrato de Melaleuca armillaris apresentou moderada inibição do crescimento 

do protozoário (CHABIR, 2011). 

 

4. Laser de baixa potência (LBP) 

Buscando ainda alternativas que favoreçam a modulação do processo de reparo 

muscular, a fototerapia utilizando o laser de baixa potência (LBP) e o diodo emissor de luz 

LED vem se destacando demonstrando efeitos positivos sobre suas diferentes fases, inclusive 

no que se refere à modulação das CS. Diversos comprimentos de onda são pesquisados, mas 

os principais se encontram na porção óptica do espectro iniciando com o vermelho até o 

infravermelho (400nm a 1mm) (FUJIHARA, 2002; MOORE et al, 2005).  

O efeito de bioestimulação pelos fótons de luz depende da combinação de parâmetros 

como comprimento de onda, potência, intensidade e também do tipo celular ou tecido alvo 

(FERREIRA et al, 2009; AZEVEDO et al, 2006; MARQUES et al, 2004; MESQUITA-

FERRARI et al, 2011). 

Mesquita-Ferrari et al (2015) evidenciaram que o LBP (780nm, 10mW de potência e 

5J/cm2 de densidade de energia) na viabilidade celular, expressão de miogenina e MyoD e 

atividade de creatino quinase (CK) em cultura de mioblastos C2C12 durante o processo de 

diferenciação promoveu um aumento significativo da viabilidade celular do grupo irradiado 

com laser em relação ao grupo controle nos três períodos analisados, 24h, 48h e 72 horas. 

Quanto à avaliação de miogenina e MyoD foi observada uma tendência de aumento no grupo 

tratado em relação ao controle, porém não foi significante. Já a atividade de CK teve um 

incremento significativo em 72 horas do grupo irradiado comparando com o grupo controle. 

Um estudo in vitro evidenciou que o LBP AsGaAL nos parâmetros de 830nm 

(0,3J/cm2), 685nm (0,6J/cm2) e 670nm (1,2J/cm2) induziu aumento na taxa de proliferação de 

células precursoras miogênicas de cultura primária de 84,3%, 70,6% e 56,8%, 

respectivamente (AMARAL et al 2002). Entretanto, FERREIRA et al (2009) e MESQUITA-

FERRARI et al (2011) avaliaram o efeito do LPB nos comprimentos de onda de 660nm e 

780nm utilizando diversos parâmetros e não evidenciaram alteração da proliferação de 

mioblastos da linhagem C2C12, cultivados sem a indução de diferenciação. Estudos ainda 

têm mostrado que este recurso é capaz de influenciar a proliferação de fibroblastos 
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(ALMEIDA-LOPES et al, 2001); MARQUES et al, 2004) e células epiteliais (EDUARDO et 

al, 2007). Além disso, essa terapia também possui efeitos sobre o colágeno e sua síntese 

(PEREIRA et al, 2002). 

 

5. Diodo emissor de luz (LED) 

Outra opção que vem ganhando destaque como fonte luminosa alternativa ao alto custo 

do LBP, porém ainda com poucos dados na literatura acerca dos efeitos neste contexto do 

reparo muscular, é o LED (Light Emitting Diode). Além de operar em parâmetros semelhantes 

ao do LBP, este equipamento possui baixo custo de aquisição e de operação em relação aos 

Lasers. Ainda nesta comparação, os dispositivos LED podem ter como vantagem a forma 

compacta, maior vida útil e, por comportar a maior intensidade de luz na fração 

eletromagnética do espectro, torna-se aplicável em terapias como radiação não ionizante 

(MOREIRA, 2009). 

Os LEDs são diodos semicondutores que, submetidos a uma corrente elétrica, emitem 

luz monocromática, incoerente (KARU et al, 2003) e, dependendo das configurações de 

corrente/voltagem, podem ter comprimento de onda que vai de 405nm a 940nm. A coerência 

é uma propriedade da luz que se refere ao comportamento de duas ondas luminosas mantendo 

uma relação de fases constante (YOUNG et al, 1998). 

Devido à incoerência das ondas emitidas pelo equipamento LED, segundo RIGAU 

(1996), a intensidade de luz emitida pelo LED pode ser mais baixa que a do LBP, uma vez 

que as células da pele conservam boa interação com a luz que apresenta este comportamento. 

Vale lembrar que em condições fisiológicas e naturais os sistemas biológicos absorvem luz 

solar e esta também é incoerente e de baixa intensidade (WHALEN, 2003).  

A luz coerente, emitida por equipamentos Laser, interage nos fotorreceptores celulares 

modulando as reações bioquímicas e fotoquímicas intracelulares (RENNO et al, 2011). Já a 

biomodulação promovida pela luz não coerente produz uma resposta semelhante, estimulando 

a proliferação celular, aumento da síntese de colágeno e elastina e da síntese de ATP. 

(WHELAN et al, 2001; DESMET et al, 2006; MINATEL et al, 2009). 

Estas biomodulações são, também, dependentes da densidade de energia entregue ao 

meio. Doses entre 1 e 3 J/cm2 exibem um efeito anti-inflamatório e circulatório, de 2 a 4 J/cm2 

efeito analgésico e aplicações compreendidas entre 3 e 6 J/cm2 apresentam efeito 

regenerativo. Contudo, segundo YOO (2002), a densidade de energia a ser aplicada deve ser 

calculada com foco no efeito desejado. 
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Os estudos descritos até o momento envolvendo a terapia em cultura primária e cultura 

de células são, principalmente, em fibroblastos e macrófagos (CORAZZA, 2005). No estudo 

realizado por KOMINE et al (2010), utilizando fibroblastos da linhagem NIH3T3 irradiados 

com LED 627nm e densidade de energia de 4J/cm2 após 24h de cultivo, foi observado que a 

irradiação promoveu a proliferação das células devido ao aumento da produção autócrina de 

seu fator de crescimento (PDGF-C) e ativação da via ERK (p<0,01). 

De acordo com ONG et al (2012) o direcionamento da migração da célula satélite é 

crítico para a eficiência e a especificidade do reparo tecidual. Em seu estudo, utilizando LED 

verde (530nm, 66,4µW/cm2) em cultura de células mesenquimais (células-tronco de gordura – 

OFSC) concluiu que 48h após a irradiação houve um aumento no número de células que 

migraram para a parte superior da membrana, quando comparada ao grupo controle. No 

comparativo de proliferação celular, o grupo LED apresentou maior contagem de células em 

48 e 72h de cultivo se comparado ao grupo controle.  

A efetividade do LED (630nm) na melhora da recuperação muscular após dano causado 

por exercício foi apontada por BORGES et al (2013). O resultado deste estudo mostrou uma 

redução significante da dor muscular, da perda de força e da dificuldade de movimento 96h, 

quando comparado ao grupo placebo, após a única dose de 20,4J/cm2 da terapia com LED 

após indução de lesão em musculatura de membro superior (bíceps braquial) de jovens do 

sexo masculino. 

SOUSA et al (2013) compararam os tratamentos utilizando LBP (660 e 790nm) e LED 

(700, 530 e 460nm) em um modelo de ferida cutânea dorsal de ratos Wistar. A partir da 

avaliação histológica da angiogênese feita a cada 48h durante 7 dias, os autores evidenciaram 

que houve um aumento da formação de novos vasos sanguíneos em ambos tratamentos e 

concluíram que a coerência da luz não foi o fator determinante para a positividade do 

tratamento. 

DA COSTA et al (2014) avaliaram os efeitos da fototerapia com LED no comprimento 

de onda de 940nm com densidade de energia de 4,0J/cm2 (9,5 mW/cm2 de densidade de 

potência a partir da potência de saída de 160mW) e do modelo de crioterapia (com imersão 

em água gelada – 10ºC, por 10 minutos), após a lesão muscular de ratos induzida por natação 

em ratos sobre a extensão da lesão muscular, inflamação e o desempenho. Os aspectos 

avaliados foram o desempenho, a extensão da lesão no musculo e a inflamação. Ambos os 

grupos apresentaram melhora nos aspectos avaliados, embora o grupo irradiado com LED 

evidenciou maior eficiência quanto a prevenção de lesão muscular e redução da inflamação 

sistêmica.  
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Em outro estudo, TAKHTFOOLADI et al (2015) utilizando a LED terapia em modelo 

de isquemia e reperfusão de músculo gastrocnemio demonstraram que o grupo irradiado teve 

redução no influxo de células inflamatórias. 

O LED vem sendo empregado em estudos a fim de se estabelecer como recurso à 

terapia de reparo muscular com melhor qualidade e menor duração frente a diversas situações 

incluindo quadros de infecção. Entretanto, são escassas as evidências científicas que 

determinem com segurança os parâmetros dosimétricos e metodológicos a serem utilizados 

com intuito de modular positivamente o processo de regeneração muscular. 

 

6. Justificativa 

Com intuito de promover um reparo muscular de melhor qualidade e menor duração há 

necessidade de buscar possibilidades terapêuticas incluindo recursos foto e fitoterápicos que 

modulem este processo de forma segura e eficaz quando utilizados em associação ou não. 

 

II. OBJETIVOS 

 

1. Geral 

Avaliar, in vitro, os efeitos do tratamento com LED (850nm) utilizando diferentes 

densidades de energia (0,2J/cm2; 2,0 J/cm2 e 4,0J/cm2) associado ou não ao extrato de 

Melaleuca armillaris na dose de 1,0% (v/v) durante o processo de diferenciação celular para o 

reparo tecidual. 

 

2. Específicos 

 Avaliar os efeitos da irradiação do LED e do extrato de Melaleuca associados ou não 

sobre a viabilidade celular de células precursoras de mioblastos, em diferenciação, 

pelo método de MTT; 

 Avaliar a síntese de NO por células C2C12 cultivadas em meio de diferenciação após 

tratamento com LED e/ou Melaleuca utilizando o método de Griess; 

 Avaliar a expressão de proteínas totais em cultura primária de células C2C12 em 

diferenciação, pelo método de Bradford, dos grupos irradiados e/ou cultivados na 

presença de Melaleuca. 

 

III. MATERIAIS E MÉTODOS 
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Este estudo foi realizado no laboratório de Pesquisa do Programa de Mestrado e 

Doutorado em Biofotônica aplicada às Ciências da Saúde da Universidade Nove de Julho – 

UNINOVE, Campus Vergueiro, São Paulo-SP. 

 

1. Cultivo celular  

A linhagem celular utilizada para o estudo foi a de mioblastos C2C12 que são células 

derivadas de células-satélite de camundongos adultos com capacidade de diferenciar quando 

em cultura primária permitindo desta forma o estudo do processo de regeneração muscular. 

(LEE et al, 2005; FERREIRA et al, 2009). 

As células foram cultivadas em meio de cultura MEM modificado por Dulbecco 

(DMEM, Vitrocell, Campinas, SP, Brasil) pH 7,4 suplementado com 10% (v/v) de soro fetal 

bovino (FBS, Vitrocell, Campinas, SP, Brasil), em garrafas de cultura celular e mantidos em 

estufa (HEPA class 3110, Thermo Electron Corporation, EUA) a 37ºC, numa atmosfera 

úmida e com fluxo de 5% de CO2.  

 

2. Grupos experimentais 

As células foram avaliadas em 8 diferentes grupos experimentais, sendo: 

1- Controle C2C12: células C2C12 sem tratamento; 

2- LED 0,2J: células C2C12 irradiadas com LED 0,2J; 

3- LED 2,0J: células C2C12 irradiadas com LED 2,0J; 

4- LED 4,0J: células C2C12 irradiadas com LED 4,0J; 

5- Melaleuca 1%: células C2C12 na presença do óleo de Melaleuca (1%) 

6- Melaleuca+LED 0,2J: células C2C12 na presença do óleo de Melaleuca (1%) 

irradiadas com LED 0,2J; 

7- Melaleuca+LED 2,0J: células C2C12 na presença do óleo de Melaleuca (1%) 

irradiadas com LED 2,0J; 

8- Melaleuca+LED 4,0J: células C2C12 na presença do óleo de Melaleuca (1%) 

irradiadas com LED 4,0J; 

 

3. Diferenciação Celular 

Os mioblastos de todos os grupos experimentais incluindo o grupo controle foram 

induzidos à diferenciação no momento do experimento pela substituição do meio de cultura 

utilizado para o cultivo pelo DMEM suplementado com 2% (v/v) de Soro de Cavalo (SC, 

Invitrogen, São Paulo, SP, Brasil) (MCFARLANE et al, 2008; KUMAR et al, 2005). 
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4. Tratamento com extrato de Melaleuca armillaris 

A espécie em estudo, Mellaleuca armillaris, está registrada no herbário da Prefeitura 

Municipal de São Paulo, sob o número PMSP-14427. A espécie foi trazida da Austrália em 

forma de sementes, plantadas e cultivadas em Piedade, SP, Brasil. O extrato de Melaleuca foi 

preparado e cedido pela professora Drª. Erna E. Bach da Universidade Nove de Julho – 

UNINOVE. 

Previamente ao estabelecimento da concentração do óleo de Melaleuca para este 

estudo, foram realizados três experimentos independentes para definir a curva dose resposta 

observando a viabilidade celular de cultura primária de C2C12 cultivadas em meio de 

diferenciação com Melaleuca nas concentrações (v/v) de 0,1%, 0,2% e 1,0% de óleo. Os 

resultados foram comparados com o grupo controle (sem tratamento) e evidenciaram uma 

redução na viabilidade celular conforme o aumento da concentração da Melaleuca. 

Estatisticamente, houve diferença significante (p<0,01) entre o grupo controle e o tratado com 

óleo 1,0% e entre este e as outras duas concentrações testadas. Desta forma, definiu-se que os 

respectivos grupos experimentais seriam tratados com a dose de 1,0% (v/v) de extrato oleoso 

de Melaleuca armillaris. 

 

5. Irradiação LED 850nm 

A irradiação com LED foi realizada de forma perpendicular à base do tubo de 

centrifugação contendo o precipitado celular formado após a centrifugação, de forma que a 

energia alcance diretamente a célula. Os experimentos foram realizados num ambiente de 

penumbra para eliminar a interferência da luz ambiente (SILVA, 2012) 

Para o tratamento com LED foi utilizado o protótipo desenvolvido pelo professor Dr. 

Alessandro Melo Deana da Universidade Nove de Julho em parceria com o Instituto de Física 

– USP/SP. Este é um diodo emissor formado por Nitrato de Gálio (GaN) que irradia luz de 

cor vermelha na faixa espectral do infravermelho (figura 1), conforme os parâmetros 

expressos na tabela 1. 



25 
 

 

Tabela 1: Parâmetros de operação e dosimétricos do equipamento para tratamento LED. 

Parâmetro Valor 

Meio ativo Nitrato de Gálio (GaN) 

Comprimento de onda (λ) 850nm 

Potência de saída 30mW 

Frequência de irradiação Contínuo 

Área do feixe 1cm2 

Densidade de potência 30mW/cm2 

Energia total 0,2J 2,0J 4,0J 

Tempo irradiação 7s 67s 134s 

Densidade de energia 0,2J/cm2 2,0J/cm2 4,0J/cm2 

 

 

Figura 1: Aparelho de LED e método de irradiação utilizado para o tratamento dos 

mioblastos 

 

6. Viabilidade celular - MTT 

Para determinar a viabilidade celular foi utilizada a técnica de MTT (3-[4,5-

dimethylthiazol-2-yl]-2,5-diphenyltetrazolium bromide – CAS 298-93-1 – Sigma-Aldrich, St. 

Louis, MO, USA) (LÖSTER & HORSTKORTE, 2000; MOSMANN, 1983). Segundo 

STOCKERT (2012), o MTT é reduzido à cristais de formazan na mitocôndria como, também, 

no nucléolo, lisossomos e complexo de Golgi podendo relacionar diretamente seu teor com a 

viabilidade celular. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Di-
http://en.wikipedia.org/wiki/Methyl
http://en.wikipedia.org/wiki/Thiazole
http://en.wikipedia.org/wiki/Phenyl
http://www.sigmaaldrich.com/catalog/search?term=57360-69-7&interface=CAS%20No.&lang=pt&region=BR&focus=product
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As células (1x104 por poço), de todos os grupos experimentais foram plaqueadas em 

placas de 96 poços (TPP®, Trasadingen, Schaffhausen, Switzerland) e avaliadas após 1, 2 e 3 

dias. Cada grupo, em cada dia e tempo, foi analisado em quadriplicata e os testes foram 

realizados 3 vezes de forma independente. 

Transcorrido o tempo experimental, o sobrenadante contido nos poços foi descartado e 

a remoção das células mortas se deu com lavagem utilizando PBS pH 7,4. A cada poço foi 

adicionado 50µL da solução de MTT 0,25% (p/v) e incubado por 3h em estufa (HEPA class 

3110, Thermo Electron Corporation) a 37°C, fluxo de 5% de CO2 e atmosfera úmida. Após o 

período, cada poço recebeu 100µL de Isopropanol (Synth, Diadema, SP, Brasil) para 

solubilização dos cristais. Por fim, foi realizada a leitura da absorbância a 620nm em Leitor de 

Microplacas (Anthos2020®, Anthos Labtec Instruments, Wals, Austria).  

 

7. Análise da síntese de Óxido Nítrico 

Para avaliar a produção de Óxido Nitrico pelas células C2C12 controle e tratadas, foi 

utilizado o método de Griess. Esta técnica permite detectar e quantificar, por 

espectrofotometria, nitrito orgânico em amostras a partir da cor vermelho-intenso (composto 

diazo) formada após a reação do Nitrito com Sulfonilamida em meio ácido (reação de Griess). 

Para esta análise as células (1x106) de todos os grupos experimentais foram 

adicionadas a placas de petri (TPP®, Trasadingen, Schaffhausen, Switzerland) de 40x11mm e 

incubadas a 37ºC, numa atmosfera úmida e com fluxo de 5% de CO2. Cada grupo foi avaliado 

após 1, 2 e 3 dias de incubação. A curva padrão de Nitrito foi composta de soluções DMEM + 

Nitrito nas concentrações (v/v) 0,05%, 0,10%, 0,30% e 0,60% de Nitrito, partindo de uma 

solução mãe na concentração de 10mM de Nitrito. Transcorrido o tempo de incubação, 50µL 

do sobrenadante foi coletado e transferido, num ambiente de penumbra, para a placa de 96 

poços (TPP®), totalizando 4 poços por grupo experimental. Em seguida, 50µL de reagente de 

Griess foi adicionado e homogeneizado. Após 10 minutos, foi determinada a absorbância 

(492nm) em leitor de microplacas (Anthos2020®). Cada grupo foi analisado em triplicata em 

3 experimentos independentes. 

 

8. Dosagem de proteína total 

A dosagem de proteína total de cada grupo experimental foi obtida a partir do 

sobrenadante das amostras preparadas conforme descrito no item 7.  

Para tanto, foi utilizado o método descrito por BRADFORD (1976) transferindo 10µL 

do sobrenadante para placa de 96 poços (TPP®, Trasadingen, Schaffhausen, Switzerland) e 
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adicionado 200µL da solução de reagente de Bradford (BioRad Laboratories, Hercules, CA, 

EUA) na concentração final de 1:5. A absorbância foi mensurada utilizando leitor de 

microplacas (Anthos2020®, Anthos Labtec Instruments, Wals, Austria) operando a 595nm. 

 

9. Análise Estatística 

A comparação entre os tratamentos foi verificada utilizando o método de Variância de 

uma via (one-way analyses of variance, ANOVA). Foi aplicado o teste de Tukey para 

determinar a diferença significante entre os grupos tratados e controle. Todos os valores 

foram expressos em média ± desvio padrão. Foi considerado estatisticamente diferente 

quando p<0,05. Os dados foram analisados utilizando o software BioEstat 5.3 (Manuel Ayres, 

Brasil).
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IV. RESULTADOS  

1. Artigo 1: Artigo a ser submetido a Revista Lasers in Medical Science 

 

Efeito da terapia com diodo emissor de Luz (LED) sobre células precursoras miogênicas 

 

CARDOSO, V.O1; DEANA, A.M2; FERNANDES, K.P.S3; BUSSADORI, S.K3; 

MESQUITA-FERRARI, R.A3 

 

1 Mestrando em Biofotônica aplicada às Ciencias da Saúde, Universidade Nove de Julho – 

UNINOVE, São Paulo, SP, Brasil. 

2 Professor titular do mestrado em Biofotônica aplicada às Ciencias da Saúde, Universidade 

Nove de Julho – UNINOVE, São Paulo, SP, Brasil. 

3 Professor titular do mestrado em Biofotônica aplicada às Ciencias da Saúde e Ciências da 

Reabilitação, Universidade Nove de Julho – UNINOVE, São Paulo, SP, Brasil. 

 

INTRODUÇÃO 

O músculo esquelético possui alta capacidade adaptativa e regenerativa garantida pela 

presença de células mononucleares progenitoras conhecidas como células satélites (CS) 

(FILIPPIN et al, 2009; TEDESCO et al, 2010; FUKADA et al, 2013; UEZUMI et al, 2014). 

As CS estão localizadas na periferia do músculo esquelético maduro, entre a lâmina 

basal e o sarcolema e participam diretamente do processo de reparo tecidual uma vez que, 

após uma lesão muscular, juntamente com o processo inflamatório (SPRAGUE et al, 2009), 

elas são ativadas passando a ser chamadas de mioblastos (MUÑOZ-CÁNOVES et al, 2013) 

que proliferam e se fundem formando miotubos que por sua vez se diferenciam e se fundem a 

fibras musculares pré-existentes ou formam nova fibra. 

A ativação das CS também pode ser dada pela presença de óxido nítrico (nitric oxide, 

NO) que no contexto de inflamação e regeneração muscular tem recebido especial destaque 

por atuar como mensageiro intra e extracelular e, desta forma, ser um importante agente 

regulador da miogênese (PALMA, 2012). Segundo STAMLER (2001), esta espécie reativa de 

nitrogênio, no músculo esquelético, é produzida pela oxido nítrico sintase (nitric oxide 

synthases, NOS) e sua principal isoforma produtora é a iNOS. Em condição de inflamação, há 

um incremento na produção desta molécula resultando em aumento da expressão de NO 

(STAMLER, 2001; PILON et al, 2004; Ji et al, 2006).  
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Entre outros efeitos, o NO promove a vasodilatação facilitando a chegada de células de 

defesa, de citocinas e de fatores de crescimento, modulando a miogênese com a ativação e 

proliferação das células satélites que atuarão no reparo da das fibras (FROST et al, 2004; 

FILLIPPIN et al, 2009) 

A fototerapia tem demonstrado efeitos positivos sobre o processo de reparo muscular no 

que se refere a modulação das células satélites, bem como o aumento da proliferação 

(PEPLOW et al, 2010) aumento na proliferação de mioblastos de cultura primária em todos os 

parâmetros utilizados (comprimentos de onda de 830, 685 e 670nm e densidade de energia de  

0,3, 0,6 e 1,2J/cm2 respectivamente) (AMARAL et al, 2004) aumento na viabilidade e 

diferenciação de mioblastos cultivados em meio de diferenciação (780nm, 10mW, 0,2J) 

(MESQUITA-FERRARI et al, 2015). Entretanto, FERREIRA et al (2009) e MESQUITA-

FERRARI et al (2011) avaliaram o efeito do LPB nos comprimentos de onda de 660nm e 

780nm utilizando diversos parâmetros e não evidenciaram alteração da proliferação de 

mioblastos da linhagem C2C12, porém estes foram cultivados sem a indução de 

diferenciação.  

Contudo os estudos se restringem ao LBP não havendo a descrição dos possíveis efeitos 

do diodo emissor de luz (LED) sobre estas células, recurso este que apresenta vantagens no 

sentido de custo e acesso. Este recurso fototerápico tem demonstrado na literatura efeitos 

positivos na modulação do reparo tecidual sendo capaz de promover a aceleração do processo 

de cicatrização e aumento da angiogênese em modelo de ferida cutânea (SOUSA et al, 2013), 

a redução do influxo de células inflamatórias em modelo de isquemia e reperfusão em músculo 

gastrocnemio (TAKHTFOOLADI et al 2015) e a melhora da recuperação muscular após dano 

causado por exercício (BORGES et al, 2013 e 2014; LEAL JUNIOR et al, 2009 e 2011). 

Assim o objetivo do estudo foi avaliar dos efeitos do tratamento com LED (850nm) 

utilizando diferentes densidades de energia sobre a viabilidade celular, síntese de NO e 

proteínas totais em células musculares precursoras C2C12. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Cultivo celular e diferenciação de mioblastos C2C12 

A linhagem de mioblastos C2C12 (ATCC®) foi utilizada para o estudo sendo estas 

células são células derivadas de células-satélite de camundongos adultos com capacidade de 

diferenciar em cultura primária permitindo desta forma o estudo do processo de regeneração 

muscular (LEE et al, 2005; FERREIRA et al, 2009). 
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As células foram cultivadas em meio de cultura DMEM (Vitrocell, Campinas, Brasil) 

pH 7,4 suplementado com 10% (v/v) de soro fetal bovino (FBS - Vitrocell, Campinas, Brasil), 

em garrafas de cultura celular e mantidas em estufa (HEPA class 3110, Thermo Electron 

Corporation) a 37ºC, numa atmosfera úmida e com fluxo de 5% de CO2.  

O processo de diferenciação foi induzido substituindo o meio de cultivo pelo meio de 

diferenciação contendo DMEM e 2% (v/v) de soro de cavalo (Vitrocell, Campinas, SP, 

Brasil). 

 

Irradiação LED 

As células foram divididas em grupo controle (não irradiado), grupo LED 0,2J; grupo 

LED 0,4J e grupo LED 4J. As células foram centrifugadas a 1200RPM, por 5 minutos a 10ºC 

para formação do precipitado. O precipitado na base do tubo de centrifugação foi irradiado 

utilizando o LED formado por Nitrato de Gálio (GaN) que irradia luz de cor vermelha na 

faixa espectral do infravermelho (protótipo desenvolvido pelo Prof. Dr. Alessandro Melo 

Deana, Instituto de Física – USP, SP, Brasil), operando no comprimento de onda de 850nm, 

com potência de 30mW, área do feixe de 1cm2, densidade de energia de 4,0J/cm2, por 134 

segundos. Por fim, foi adicionado o meio de diferenciação para a avaliação da viabilidade 

celular pela técnica do MTT. 

 

Viabilidade celular 

As células (1x104) do grupo controle e grupos tratados com LED foram adicionadas em 

placas de 96 poços (TPP®, Trasadingen, Schaffhausen, Switzerland), e incubadas por 24, 48 e 

72 horas. Ao término de cada período, foi adicionado o MTT na concentração final de 

0,5mg/mL para avaliação da viabilidade e incubado por 3 horas à 37ºC em atmosfera úmida e 

fluxo de 5% de CO2. Os cristais foram solubilizados pela adição de isopropanol e a 

absorbância foi mensurada utilizando leitor de microplacas (Anthos2020®, Anthos Labtec 

Instruments, Wals, Austria) operando a 620nm. 

 

Dosagem de proteína total e Óxido Nítrico 

A dosagem de proteína total de todos os grupos experimentais foi feita a partir do 

sobrenadante de células (1x106) cultivadas em placa de petri 40x11mm (TPP®, Trasadingen, 

Schaffhausen, Switzerland) por períodos de 24, 48 e 72 horas. Para este procedimento foi 

utilizado o método colorimétrico utilizando o reagente Bradford (BioRad Laboratories, 
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Hercules, CA, EUA) e a absorbância foi mensurada utilizando leitor de microplacas 

(Anthos2020®, Anthos Labtec Instruments, Wals, Austria) operando a 595nm. 

Já a quantificação de nitrito orgânico foi realizada utilizando este mesmo sobrenadante 

pelo método de Griess e a absorbância foi mensurada utilizando leitor de microplacas 

(Anthos2020®, Anthos Labtec Instruments, Wals, Austria) operando a 492nm. 

 

Análise estatística 

A comparação entre os tratamentos foi verificada utilizando o método de Variância de 

uma via (one-way analyses of variance, ANOVA). Foi aplicado o teste de Tukey para 

determinar a diferença s entre o grupo irradiado e o não irradiado. Uma vez que todos os 

valores tiveram distribuição paramétrica, foram expressos em média ± desvio padrão. Foi 

considerado estatisticamente diferente quando p<0,05. Os dados foram analisados utilizando o 

software BioEstat 5.3 (Manuel Ayres, Brasil). Todos os experimentos foram feitos em 

triplicata e a média de todos está demonstrada em cada figura. 

 

RESULTADOS 

Viabilidade celular 

Os resultados revelaram que após 24, 48 e 72h houve redução na viabilidade das células 

submetidas a tratamento LED (TLED) 4J em relação ao grupo controle e aos demais grupos 

irradiados. Além disso, é possível verificar um aumento na viabilidade em todos os grupos 

avaliados com o aumento do período de incubação sendo mais pronunciado em 48h em 

comparação a 24h e menor em 72h em comparação a 48h, condizente desta forma com o 

modelo de diferenciação utilizado, conforme figura 1. 
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Figura 1: Avaliação da viabilidade das células C2C12 submetidas a tratamento com LED e 

cultivadas em modelo diferenciação após os três períodos de incubação (*p<0,05, 

ANOVA/Tukey). As letras iguais denotam diferença estatística em avaliação intragrupo 

(p<0,05, ANOVA/Tukey). 

 

Dosagem de proteína total 

 Os resultados da quantificação de proteína total em solução mostraram uma tendência 

a aumento dos níveis nos períodos de 48 e 72 horas no grupo LED 4J em relação aos demais 

grupos LED e controle, porém esta diferença não foi estatisticamente significante (p>0,05, 

ANOVA/Tukey) (Fig. 2). 
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Figura 2: Dosagem total de proteína em cultura de C2C12 em modelo de diferenciação 

submetidas a tratamento LED com diferentes dosagens de energia, após os três períodos de 

incubação. 

 

Quantificação de óxido nítrico 

 A Figura 3 representa a quantificação de óxido nítrico do grupo controle não irradiado 

e dos grupos LED demonstrando que não houve nenhuma diferença estatística (p>0,05, 

ANOVA/Tukey). 
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Figura 3: Quantificação de óxido nítrico em cultura de mioblastos C2C12 sob diferenciação 

com TLED em diferentes dosagens de energia. 

 

Entretanto, na avaliação estatística intragrupo, o grupo que foi irradiado com LED 4J 

apresentou diferença significante entre o período de 24 horas e 48 horas, conforme (figura 3). 

 

DISCUSSÃO 

Com o grande índice de ocorrência de lesões musculares em atletas e não atletas existe 

considerável interesse em se estabelecer protocolos e tratamentos que possam ser efetivos 

para um reparo muscular de melhor qualidade e menor duração. Neste sentido, a utilização de 

células satélites de camundongo, como as utilizadas no presente estudo, permite a avaliação 

de diferentes mecanismos que possam ser modulados por diferentes tipos de tratamentos e 

recursos durante o processo de miogênese, uma vez que estas células possuem a capacidade 

de se diferenciar in vitro após o processo de indução. 

Estudos in vitro utilizando recursos de fototerapia já evidenciaram resultados positivos 

neste sentido, contudo os estudos se restringem a utilização do LBP. Dentre os efeitos 

encontrados destacam-se o aumento na proliferação de mioblastos em cultura primária 

(AMARAL et al, 2002) e em mioblastos C2C12 quanto ao aumento na atividade de creatino-

quinase (MESQUITA-FERRARI et al, 2015) e modulação da expressão de fatores 

regulatórios miogênicos (MESQUITA-FERRARI et al, 2015). Contudo, é importante 
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ressaltar que outros estudos que não utilizaram o modelo de indução de diferenciação e 

avaliaram o efeito do LBP utilizando diferentes parâmetros não evidenciaram diferenças na 

viabilidade e proliferação celular (FERREIRA et al, 2009; MESQUITA-FERRARI et al, 

2011).  

Com relação ao LED não há descrição na literatura sobre seus efeitos na modulação de 

células musculares precursoras. A literatura já evidenciou resultados positivos do LED no 

reparo tecidual especialmente com relação à aceleração no processo de cicatrização de feridas 

(SOUSA et al, 2013), aumento na proliferação de fibroblastos (KOMINE et al, 2010) e 

migração de células mesenquimais (ONG et al, 2012).  

Os presentes achados permitiram verificar que a terapia LED utilizando 4J de energia 

promoveu uma redução da viabilidade celular após 72h em comparação aos demais grupos 

irradiados e o grupo controle. A redução da viabilidade celular avaliada pelo MTT pode 

refletir uma redução do estado de ativação celular, morte celular ou redução da proliferação 

celular. Como estas células estão em processo de diferenciação a redução da viabilidade pode 

significar um aumento na diferenciação celular uma vez que ocorre redução da proliferação 

celular quando há indução do processo de diferenciação e, que nesta linhagem, ocorre por 

volta de 3 a 4 dias (ARTILHEIRO et al, 2012). Além disso, utilizando essa energia foi 

possível verificar que houve um aumento na síntese de proteínas totais o que permite sugerir 

que não houve sofrimento ou morte celular. 

Assim a TLED pode ter de alguma forma acelerado este processo de diferenciação uma 

vez que os demais resultados permitem verificar que não houve redução na síntese de NO e de 

proteínas totais neste período (72h) no grupo LED 4J em comparação aos demais sendo tanto 

o NO quanto as diversas proteínas também envolvidas no processo de diferenciação. O NO 

possui um importante papel na miogênese, pois estimula a proliferação de CS (SOLTOW et 

al, 2010) e a fusão de miotubos além de também participar da manutenção do “pool” de 

reserva das CS (BUONO et al, 2012). Contudo a síntese excessiva de NO pode induzir lesão 

oxidativa e morte celular por apoptose (LEE et al, 2005). 

No estudo de MESQUITA-FERRARI et al (2015) em que foi avaliado o efeito do LBP 

(780nm) na viabilidade celular, expressão de FRMs (miogenina, MyoD) e atividade CK em 

cultura de mioblastos C2C12 durante o processo de diferenciação, foi demonstrado que houve 

um aumento significativo da viabilidade celular do grupo irradiado com laser em relação ao 

grupo controle nos três períodos analisados, 24, 48 e 72h. Quanto à avaliação de miogenina 

foi observada uma tendência de aumento no grupo tratado em relação ao controle em 72h de 

incubação, porém não foi significante (p>0,05). Já a avaliação de CK mostrou um aumento 
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significativo (p<0,05) do grupo tratado com LBP em comparação com o grupo controle no 

período de 72h, condizente com o modelo de diferenciação.  

Esses dados demonstram que a resposta foi diferente quando comparados os dois 

recursos, LBP e LED, e isto pode ter ocorrido em função das próprias características dos 

mesmos, em especial a coerência que está presente somente no LBP. 

A coerência é uma propriedade da luz referente ao comportamento de duas ondas 

luminosas de mesma frequência e direção mantendo uma relação de fases constante (YOUNG 

et al, 1998). O LED tem característica contrária ao LBP irradiando luz sem a consonância das 

fases. Segundo RIGAU (1996), devido à essa incoerência, a intensidade de luz emitida pelo 

LED pode ser mais baixa que a do LBP, uma vez que as células da pele conservam boa 

interação com a luz que apresenta este comportamento, visto que em condições fisiológicas e 

naturais os sistemas biológicos absorvem luz solar que, também, é incoerente e de baixa 

intensidade (WHALEN, 2003).  

A biomodulação promovida pela luz não coerente produz uma resposta semelhante, com 

estimulação da proliferação celular, aumento da síntese de colágeno e elastina e da síntese de 

ATP. (WHELAN et al, 2001; DESMET et al, 2006; MINATEL et al, 2009). Já luz coerente, 

emitida por equipamentos Laser, interage nos fotorreceptores celulares modulando as reações 

bioquímicas e fotoquímicas intracelulares (RENNO et al, 2011).  

A fim de estabelecer estes recursos como responsáveis pela modulação do processo de 

diferenciação, estudos futuros focando a avaliação de outros indicativos de diferenciação 

celular serão úteis para o esclarecimento dos principais mecanismos envolvidos no efeito 

deste tipo de recurso sobre células musculares precursoras e o processo de reparo muscular 

propriamente dito. 

Em resumo, os resultados deste estudo demonstram que a terapia LED (TLED) pode ter 

um efeito positivo sobre o reparo do músculo esquelético com a modulação da proliferação 

(viabilidade celular) sem alterar a concentração local de NO e proteínas totais nos parâmetros 

e períodos avaliados. 
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2. Resultados não incluídos no artigo 

 

2.1. Curva dose-resposta do extrato de Melaleuca 

Previamente ao estabelecimento da concentração de 1% (v/v) do extrato de Melaleuca 

para tratamento da cultura celular foi conduzido um estudo de dose-resposta. Neste estudo, a 

viabilidade celular de mioblastos C2C12 cultivados em meio de diferenciação foi testada na 

ausência (grupo controle) e na presença do extrato de Melaleuca armillaris nas concentrações 

de 0,1%, 0,2% e 1,0% (v/v) pelo período de 1, 2 e 3 dias de incubação. 

Em comparação com o grupo controle (sem a presença do extrato) os grupos tratados, em 

todas as concentrações, apresentaram redução da viabilidade celular, conforme figura 2.  

 

Figura 2: Avaliação da viabilidade celular de mioblastos cultivados com meio de 

diferenciação na presença de extrato de Melaleuca armillaris nas diferentes concentrações 

após 24, 48 e 72 horas. As letras iguais denotam diferença estatística entre si (p<0,01, 

ANOVA/Tukey). 

 

Embora tenha havido diferença estatisticamente significante (p<0,01) entre o grupo 

controle e os demais grupos na avaliação após 3 dias de incubação, a concentração de 1,0% 

do óleo de Melaleuca tornou-se objeto de estudo por não evidenciar uma retomada de 

crescimento na viabilidade celular após o período de 72h de cultivo, como observado nas duas 

concentrações inferiores. Esta manutenção da viabilidade celular nos três períodos do grupo 

1,0% pode significar uma influência do extrato na modulação da fase de diferenciação celular.  
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2.2. C2C12 cultivadas na presença de Melaleuca 1,0% e irradiadas com LED 

Os resultados da viabilidade celular foram semelhantes para os grupos que receberam 

somente o extrato ou a associação do tratamento LED com o extrato e indicaram uma redução 

em todos os períodos avaliados quando comparados ao grupo controle (figura 3). 

Com relação a comparação entre os períodos de incubação é possível observar que 

somente no grupo Melaleuca tratado com o LED 4J houve um aumento significativo na 

viabilidade em 48h em comparação ao período de 24 e em 72h em comparação a 48h no 

mesmo grupo experimental, ficando ainda este valor bem inferior ao encontrado para o grupo 

controle.  

A redução intensa na viabilidade tanto na presença do fitoterápico quanto na associação 

com o LED pode estar relacionada a uma redução na proliferação celular e o aumento 

verificado somente em 4J pode significar uma modulação positiva do LED para a retomada e 

seguimento do processo de diferenciação celular. Contudo novas análises deverão ser 

realizadas de forma a elucidar esta hipótese incluindo a expressão gênica dos fatores 

regulatórios miogênicos.  

 

 

Figura 3: Avaliação da viabilidade celular de mioblastos submetidos à irradiação com LED 

utilizando diferentes energias e cultivados na presença de Melaleuca armillaris 1%, após 24, 
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48 e 72h de incubação (*p<0,05, ANOVA/Tukey). Comparados ao controle, todos os grupos, 

nos três períodos, apresentaram diferença estatística p<0,01 (ANOVA/Tukey). 

 

Comparando com os achados utilizando LED 850nm, 30mW de potência e densidade de 

energia de 0,2, 2 e 4J/cm2 em células precursoras de mioblastos as energias de 0,2 e 2,0J 

tiveram um comportamento contrário ao grupo TLED 4J e não foram capazes de alterar 

positivamente com o aumento da viabilidade dos mioblastos C2C12. Entretanto, estes 

resultados podem demonstrar que o extrato de Melaleuca modula o processo de diferenciação 

celular já no primeiro dia de incubação (24h) quando há grande queda dos valores de 

viabilidade. Quando associada ao TLED, utilizando energia de 2J, começa a surgir uma 

tendência de retomada da proliferação em 48h parecendo ser dose-dependente, já que 

utilizando 4J de energia a diferença de crescimento da viabilidade celular entre os períodos 

avaliados torna-se estatisticamente diferente.  

No que diz respeito a avaliação de Nitrito, os grupos tratados com fitoterápico 

associados ou não ao TLED apresentaram comportamento semelhante ao do grupo controle, 

exceto no período de 24h quando apresentaram uma redução dos níveis em todos os grupos 

cultivados na presença da Melaleuca (figura 4). 
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Figura 4: Quantificação de óxido nítrico nos grupos avaliados. Foi identificada diferença 

estatística (*p<0,05, ANOVA/Tukey) apenas no grupo tratado com Melaleuca 1% entre o 

período de 24 e 48h. 

 

Condizente com os achados na avaliação da viabilidade celular, os níveis de NO 

acompanharam este comportamento, tendo uma redução no período inicial de avaliação e 

aumento no período de 48h com manutenção do nível em 72h. Estatisticamente, somente o 

grupo Melaleuca 1% entre o período de 24 e 48h apresentou diferença combinando com a 

menor viabilidade encontrada no grupo sugerindo a diminuição da proliferação ou redução do 

estado de ativação. 

Para os resultados da avaliação de proteína total em solução todos os grupos testados, 

associando Melaleuca com LED ou não, apresentaram um nível maior de proteína 

solubilizada em 24h com redução a partir de 48 horas de incubação, conforme figura 5. 

 

Figura 5: Efeito da TLED com três energias associada à Melaleuca na avaliação do 

percentual de proteína total em solução. Os valores estão expressos em média e desvio padrão 

e nenhuma diferença estatística foi encontrada na avaliação intra e intergrupo (p>0,05, 

ANOVA/Tukey). 

  

  Os resultados demonstram que não houve diferença estatística na avaliação inter e 

intragrupo, uma vez que os níveis de proteína total de todos os grupos e períodos avaliados 

obtiveram comportamento semelhante ao do grupo sem tratamento. O aumento do nível de 
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proteína total solubilizada evidenciado no período de 24h em todos os grupos pode ser 

correlacionado com a redução da viabilidade celular obtida neste mesmo período. Isso talvez 

possa ser explicado como uma resposta positiva da célula aumentando a expressão de FRMs 

para retomar a proliferação inicial e/ou modular sua diferenciação. Tal hipótese pode ser 

verificada também no comparativo dos demais períodos de incubação, observando a 

diminuição dos níveis de proteína total em 48h frente ao valor de 24h com o aumento da 

viabilidade celular a partir do segundo dia de incubação. 

 

V. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados deste estudo demonstram que a terapia LED testada isoladamente pode ter 

um efeito positivo sobre o reparo do músculo esquelético com a modulação da proliferação 

(viabilidade celular) sem alterar a concentração local de NO e proteínas totais nos parâmetros 

e períodos avaliados. 

Contudo, a viabilidade celular em todos os grupos que receberam Melaleuca 1% 

associada ou não ao TLED demonstraram uma grande redução que pode estar relacionada à 

diminuição da proliferação, redução da ativação ou até morte celular. Entretanto, nestes 

mesmos grupos, os níveis de NO e proteína total se mantiveram próximo aos níveis do 

controle e a viabilidade não reduziu com o aumento do período de incubação, sugerindo uma 

modulação da atividade e proliferação das células e não morte celular. 

A ação do fitoterápico e o uso do recurso fototerápico associados ou não apresentaram 

resultados inovadores. Para conseguirmos esclarecer se a Melaleuca e o LED potencializaram 

ou de que forma modularam o processo de diferenciação serão necessárias análises mais 

específicas incluindo a expressão de FRMs e um estudo de viabilidade por um período maior. 
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