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APRESENTAÇÃO 

Essa dissertação de mestrado foi elaborada na forma de artigos científicos 

para serem enviados a revistas especializadas na área de Patologia Oral e 

Laserterapia. A revisão da literatura foi realizada através de pesquisa em 

bancos de dados eletrônicos (PubMed, MEDLINE, LILACS e BBO) bem 

como por periódicos impressos e livros didáticos. Três artigos foram 

formulados segundo a proposição deste estudo: O primeiro, intitulado Ação 

da laserterapia no processo de proliferação e diferenciação celular: 

revisão da literatura, a ser encaminhado a Applied Cancer Research, 

refere-se a uma revisão da literatura bastante abrangente sobre um tema tão 

discutido atualmente, o qual norteou a idéia do trabalho experimental 

abordado no 3º artigo. O segundo artigo: Análise morfológica da mucosa 

oral de ratos submetida à carcinogênese experimental pelo óxido de 

nitroquinolina (4NQO) será enviado para o Jornal Brasileiro de Patologia 

e Medicina laboratorial, em que são apresentados os resultados obtidos na 

mucosa oral de ratos após repetidas aplicações do 4NQO, tendo como 

principal objetivo verificar as fases iniciais da carcinogênese. O artigo 

seguinte, Efeito da laserterapia na carcinogênese oral experimental: 

estudo in vivo, será enviado para a revista Oral Oncology e apresenta a 

comparação da carcinogênese oral induzida com posterior aplicação da 

laserterapia com amostras também submetidas à carcinogênese 

experimental, excluindo-se o tratamento com o laser. 
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RESUMO 
 

O laser de baixa potência promove efeitos terapêuticos e alterações de 

morfodiferenciação e proliferação celular.  Sua ação na atividade proliferativa é 

um tópico controvertido, pois existem estudos que mostram tanto inibição 

quanto proliferação ou mesmo indiferença quanto ao crescimento celular. De 

fato, a proliferação de células normais e tumorais pode ser estimulada, mas 

esse processo depende dos parâmetros da luz e da curva de proliferação 

celular no momento da irradiação. Considera-se que as células malignas sejam 

mais susceptíveis ao processo indutor proliferativo por apresentarem 

modificações na sua capacidade de proliferação e diferenciação. Esta é uma 

importante linha de pesquisa a ser desenvolvida, particularmente quando se 

considera a segurança e eficácia da laserterapia. Dessa forma, esse estudo 

teve como objetivo avaliar a capacidade do laser de baixa potência com 660 e 

780nm de aumentar a severidade das alterações epiteliais induzidas pela 

carcinogênese experimental. Para este estudo, 60 ratos Wistar foram 

distribuídos aleatoriamente em 6 grupos, dos quais 1 grupo recebeu apenas 

carcinógeno, 3 grupos receberam carcinógeno e laser e os outros 2 grupos 

foram submetidos apenas a irradiação laser. Para indução da carcinogênese foi 

aplicado o óxido de nitroquinolina (4NQO) na língua dos animais, por um 

período máximo de 4 meses. Os resultados mostraram que o laser não 

contribuiu positivamente com o processo inicial da carcinogênese oral 

experimental e as alterações epiteliais produzidas não mostraram 

características clínicas e histológicas distintas entre o grupo que recebeu 

apenas carcinógeno e os que receberam carcinógeno e laser. 

 
Descritores: laserterapia, carcinoma espinocelular, proliferação celular. 
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ABSTRACT 
 
Low energy laser promotes therapeutic effects and morfodifferentiation 

and cell proliferation alterations. Its action in the proliferative activity is a 

controversial subject because studies show inhibition, proliferation or 

indifference regarding the cellular growth. In fact, the proliferation of normal and 

tumoral cells can be stimulated, but this process depends on the light 

parameters and on the cellular proliferation curve in the moment of the 

irradiation. It’s considered that the malignant cells are more susceptive to the 

proliferative inductor process because it presents modifications in the 

proliferation and differentiation capacity. This is an important research area 

being developed, mainly when it is considered the safety and effectiveness of 

the lasertherapy. Thus, the objective of this work was to evaluate the capacity of 

660 and 780nm low intensity laser in increasing the epithelial alterations 

severity induced by experimental carcinogenesis. Sixty Wistar rats were divided 

into six groups. One group received just carcinogen solution; three groups 

received carcinogen solution and laser irradiation; and the others two groups 

were submitted only to laser irradiation. The 4-Nitroquinoline 1- Oxide (4NQO) 

application was performed during the maximum period of four months and with 

the use of a brush on the right side of the animal tongue. The results showed 

that the laser did not contribute positively with the initial process of the 

experimental oral carcinogenesis. Also, the produced epithelial alterations did 

not show differences in clinical and histological aspects between the group that 

only received carcinogen solution and the groups that received carcinogen 

solution and laser irradiation. 

 
Keywords: lasertherapy, squamous cell carcinoma, cell proliferation.  
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RESUMO 

O uso da luz laser de baixa intensidade vem sendo utilizado como 

terapia coadjuvante ou de forma terapêutica isolada em várias especialidades 

odontológicas. Suas principais indicações incluem ação anti-inflamatória, 

analgésica e indutora da reparação tecidual. O poder cicatrizante do laser de 

baixa potência é discutido neste trabalho assim como os mecanismos de 

biomodulação e estimulação da mitose. Estas propriedades, já estudadas em 

células benignas, quando aplicadas em células neoplásicas malignas, abrem 

espaço para discussões. O objetivo do presente trabalho foi realizar uma 

revisão da literatura sobre os aspectos indutivos do laser no processo de 

proliferação celular principalmente no que se refere a estes mecanismos em 

células neoplásicas malignas.  

Descritores: lasertherapy, low level laser therapy, cell proliferation. 
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INTRODUÇÃO 

A luz do raio laser é um tipo particular de radiação eletromagnética, que 

apresenta propriedades bem específicas se diferenciando da luz emitida por 

fontes convencionais incandescentes, o que torna seu uso viável em múltiplas 

aplicações médicas. 

As propriedades terapêuticas do laser vêm sendo estudadas desde a 

proposição da teoria da emissão estimulada por Einstein, 1917, sendo sugerida 

pela primeira vez em 1957, por dois cientistas americanos, Charles Townes e 

Arthur Achawlow, tornando-se realidade em 1960, com a construção do 

primeiro emissor de laser a Rubi por Theodore Maiman1. 

A laserterapia tem sido usada com muito sucesso na clinica 

odontológica. A metodologia é simples, baixo custo e pode ser integrada como 

auxiliar da terapia para tratamentos convencionais ou usada isolada como 

modo alternativo em algumas patologias. Os efeitos terapêuticos são: anti-

inflamatório, analgésico e indutor da reparação tecidual. O aumento substancial 

no interesse da terapia tem sido notado em círculos científicos, devido ao 

significante número de resultados satisfatórios2. 

Apesar de ser uma técnica relativamente nova dentro da Odontologia, 

especialistas afirmam categoricamente que o laser tem um grande potencial de 

uso em todas as especialidades odontológicas. Ele tem mostrado ser uma 

ferramenta muito atrativa sob diversos aspectos, principalmente porque os 

pacientes têm buscado profissionais que usem técnicas menos invasivas. 

No entanto, deve-se ressaltar que, como qualquer nova tecnologia, os 

aprimoramentos dos equipamentos bem como os achados clínicos e 
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laboratoriais exigem uma atualização constante dos profissionais da área de 

saúde que utilizam os lasers. 

Os lasers terapêuticos ou de baixa potência são utilizados para acelerar 

os processos reparativos do tecido duro e do tecido mole, devido aos efeitos 

biomoduladores nas células e tecidos. Eles ativam ou inibem processos 

fisiológicos, bioquímicos e metabólicos através de efeitos fotofísicos ou 

fotoquímicos. Esses fenômenos biomodulatórios promovem os efeitos 

terapêuticos de morfodiferenciação e proliferação celular, neoformação 

tecidual, revascularização, redução do edema, maior regeneração celular, 

aumento da microcirculação local e permeabilidade vascular3,4.  

Considera-se que as células malignas estejam mais susceptíveis ao 

processo indutor proliferativo, por apresentarem uma cascata de sinalização 

bastante alterada, além de modificações progressivas do perfil biológico da 

célula, com alterações de sua capacidade de proliferação, diferenciação, 

sobrevida e interação com o meio ambiente. Entretanto, os efeitos da 

laserterapia em tecidos com potencial para malignização e em células malignas 

ainda são bastante discutidos. 

Propõe-se com este trabalho apresentar uma revisão da literatura sobre 

a capacidade do laser terapêutico em induzir a proliferação, diferenciação 

celular, principalmente no que se refere a estes mecanismos em células 

neoplásicas malignas. 
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METODOLOGIA 

Para o presente trabalho foi realizada uma pesquisa bibliográfica, 

através de artigos científicos publicados em periódicos nacionais e 

internacionais nos últimos 23 anos, encontrados nos sites da PUBMED e 

SCIELO (respectivamente www.pubmed.com e www.scielo.com). Os 

descritores a seguir, utilizados isoladamente e em combinação, foram 

pesquisados: low-power laser therapy, mitosis, cell proliferation and 

lasertherapy. Dos artigos encontrados foram selecionados aqueles que se 

propuseram a avaliar as propriedades biomodulatórias do laser, assim como 

trabalhos clássicos sobre as propriedades biológicas do laser. Nos artigos 

selecionados, os autores empregaram métodos de investigação in vitro e in 

vivo para estudo do laser de baixa intensidade, e outros tipos de laser, 

comparando seus resultados indutivos entre grupos experimentais e controles. 

REVISÃO DA LITERATURA 

A odontologia, embora tardiamente, demonstrou interesse na utilização 

terapêutica do laser, antes utilizada apenas nas especialidades médicas 

cirúrgicas. Em 1965, Sinclair e Knoll adaptaram esta radiação à prática 

terapêutica e nesse mesmo ano o laser foi utilizado pela primeira vez na

Odontologia por Stern e Sognnaes Seu estabelecimento como terapêutica 

efetiva despertou interesses no seu efeito em tecidos vivos, principalmente 

após a publicação de alguns trabalhos com animais em 1968 (Ex. Taylor, Skear 

e Roeber), quando foram observados os efeitos do laser de cristal de rubi sob a 

mucosa oral1. 
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Inicialmente, o uso da tecnologia para tratamento dental tinha poucas 

indicações. Nos dias de hoje as possibilidades de uso têm aumentado e a 

utilização do laser tem se difundido em todas as diferentes áreas da 

odontologia5.  

Recentemente o interesse da pesquisa na área do laser de baixa 

potência tem crescido muito no que se refere aos seus efeitos sobre os 

diversos tecidos. Vários estudos vêm sendo realizados experimentalmente com 

a finalidade de observar os efeitos ultra-estruturais provocados nas células 

irradiadas com comprimentos de onda, doses e potência variados. 

A laserterapia de baixa intensidade modula vários processos biológicos 

em modelos animais e em humanos, estimulando a cicatrização e síntese de 

colágeno, promovendo o processo de regeneração músculo-esqueletal seguido 

de injúria, diminuindo a resposta inflamatória e elevando a neoformação de 

vasos sanguíneos6. 

Alguns estudos6,7 têm mostrado que a fototerapia é capaz de aumentar 

a proliferação de osteoblastos, estimular a osteogênese e, conseqüentemente 

acelerando a consolidação de fraturas. 

Stein et al. (2005)6 avaliaram o efeito da laserterapia de 632,8nm, 10mW 

e doses de 0.14, 0.43 e 1.43J/cm2 em osteoblastos humanos. Foi observado 

que o laser promoveu proliferação, diferenciação e maturação de osteoblastos 

in vitro quando comparado com células não irradiadas. Para os autores, essa 

habilidade do laser sugere que ele seja capaz de aumentar a reparação óssea 

em humanos. 
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Em 2008 Stein et al.7 verificaram que a laserterapia de baixa intensidade 

com 670nm e doses de 1J/cm2 e 2J/cm2 teve um efeito bioestimulatório positivo 

no crescimento e diferenciação celular em osteoblastos humanos durante as 

primeiras 72h após irradiação. Destaca-se ainda o fato de melhores resultados 

terem sido obtidos com dose de 1J/cm2. 

Numerosos estudos experimentais e clínicos8,9 sugerem que a 

laserterapia modula processos metabólicos celulares, que leva a um aumento 

do potencial regenerativo dos tecidos biológicos. Recentemente, foi 

demonstrado que o laser aumenta a proliferação de células tronco 

mesenquimais e células cardíacas10; outros correlacionaram o aumento da 

cicatrização a maior expressão de procolágeno tipo I e III e a maior síntese de 

colágeno11.  

Assim, a laserterapia mostra-se efetiva na promoção da proliferação de 

diferentes células. Eduardo et al. (2008)12 verificaram uma maior atividade 

proliferativa de células tronco da polpa dental humana submetidas a irradiação 

laser (InGaAlP) de 660nm e 20mW em relação ao controle não irradiado nas 

mesmas condições de nutrição. Enquanto que Kreisler et al. (2002)13

investigaram os efeitos da irradiação laser na proliferação de fibroblastos 

gengivais humanos. As células foram irradiadas com dose de 1.96-7.84J/cm2, 

usando um laser semicondutor de 809nm e 10mW. O estudo concluiu que as 

células irradiadas revelaram uma atividade de proliferação consideravelmente 

alta após 24h de irradiação.  

Os lasers de baixa intensidade (não-cirúrgicos), em virtude das baixas 

densidades de energias e comprimentos de onda, são capazes de penetrar nos 

tecidos14. Muitos estudos têm demonstrado a sua utilização na reparação 
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tecidual mais rápida e menos dolorosa em estomatite aftosa recorrente (afta), 

úlceras traumáticas, lesões herpéticas, pericoronarite, gengivite, queilite 

angular, pericementite, síndrome da ardência bucal, alveolite, disfunção 

temporomandibular (DTM) e mucosite15,16. 

Tal atuação do laser sobre o processo de cicatrização é, de fato, um dos 

seus efeitos mais desafiadores. Seu desempenho é freqüentemente atribuído 

ao aumento da proliferação celular por mecanismos ainda não totalmente 

compreendidos17. É possível que o laser aumente a celularidade dos tecidos 

irradiados acelerando o ciclo mitótico, favorecendo a neovascularização e 

formação de tecido de granulação, cujos papeis são fundamentais na 

reparação tecidual3.

Quando a laserterapia é usada no espectro eletromagnético visível, 

existe uma fotobioestimulaçao inicial na mitocôndria, a qual ativa uma cadeia 

de eventos biológicos. Quando a irradiação é no espectro infravermelho, há 

estímulo dos canais da membrana plasmática, resultando em mudanças na 

permeabilidade da membrana, temperatura e gradiente de pressão. Tanto a luz 

visível e infravermelha pode ser absorvida por diferentes componentes da 

cadeia respiratória celular como os cromóforos na citocromo c oxidase18 ou 

porfirinas, a qual resulta na produção de espécies reativas de oxigênio ou 

radicais superóxido19.

Tem sido comentado que as espécies reativas de oxigênio têm um papel 

fundamental no aumento da proliferação de queratinócitos4.

As porfirinas são polipeptídios endógenos capazes de absorver melhor 

os comprimentos de ondas menores (de 360nm) quando comparados aos 

comprimentos de onda maiores (630nm) da luz laser20. 
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Após a fotorecepção, em ambos os casos, existe transdução e 

amplificação de sinais, tendo como resposta subseqüente proliferação, 

diferenciação ou síntese de proteínas, incluindo fatores de crescimento celular 

que incrementam ainda mais o processo proliferativo19,21. A resposta biológica 

das células irradiadas com laser revela também uma alteração na atividade 

mitocondrial de oxidação redução, resultando em uma cascata de reações 

bioquímicas21.

Segundo Mognato et al. (2004)22 a reação de oxidação parece estar 

associada à estimulação e proliferação enquanto que a reação de redução 

parece estar associada com a inibição do crescimento celular.  

A mitocôndria possui um importante papel em muitas condições 

fisiopatológicas, desde a homeostase do cálcio, geração de oxigênio e controle 

da apoptose. A avaliação da atividade mitocondrial em células submetidas à 

irradiação é um tópico de interesse23. 

Pesquisas realizadas com lasers de baixa intensidade revelaram o 

aumento da funcionalidade mitocondrial, acarretando maior capacidade de 

regeneração e cicatrização dos tecidos, além de não provocar ação 

degenerativa nos espécimes irradiados18. Carnevalli et al. (2003)24 já haviam 

relatado que a laserterapia no espectro vermelho pode favorecer a formação de 

mitocôndrias gigantes, como também um aumento no número delas.  

Foi observado por Carnevalli et al. (2003)24 que quando as células são 

irradiadas ocorre um intenso agrupamento de mitocôndrias na região 

perinuclear nas 24 e 48h após a irradiação. Visualizou-se ainda alterações na 

morfologia da mitocôndria de uma aparência filamentosa para granular nas 72h 

após a proliferação, além da distribuição no citoplasma ser maior do que no 
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grupo controle não irradiado. A concentração da mitocôndria na região 

perinuclear indica a necessidade de energia para síntese de proteína e 

duplicação do material genético. Nesse estudo, as células do grupo controle 

exibiram uma aparência filamentosa e ainda um pequeno número desta 

organela, o que indica segundo Bortoleto et al. (2004)23 baixa atividade 

mitocondrial. 

Na realidade, o exato mecanismo que leva a uma taxa elevada de 

mitose não é completamente entendido, mas diferentes pesquisadores 

sugerem várias teorias para tentar explicar esse processo25. Como já citado, a 

ação da laserterapia é baseada na absorção de luz pelos tecidos, o que gera 

uma série de modificações no metabolismo celular.  

Kreisler et al. (2003)4 enfatizam que ocorre uma estimulação de 

fotoreceptores na cadeia respiratória mitocondrial, a luz laser é absorvida, 

produzindo efeitos fotofísicos e fotoquímicos que, juntos ou isolados, estimulam 

a membrana mitocondrial, aumentando o potencial de membrana e, 

conseqüentemente mudando as propriedades ópticas das mitocôndrias. Esta 

mudança resulta num aumento da produção de oxigênio molecular e ATP, o 

qual estimula a atividade do DNA e RNA para síntese de proteínas reguladoras 

do ciclo celular e assim a velocidade de mitose pode ser aumentada26,27,28. 

De acordo com Karu (1990)29, a intensificação na síntese de DNA ocorre 

devido ao aumento do número de células que passam da fase G1 para fase S, 

além de uma maior intensidade na síntese de DNA pelas células que se 

encontram na fase S. Destaca-se ainda o fato da percentagem de células em 

mitose não ser alterado durante as primeiras horas após a irradiação. 
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Hawkins-Evans, Abrahamse (2008)19 confirmaram que quando a célula é 

submetida à irradiação laser, observa-se um aumento na produção de ATP, 

maior atividade da enzima fosfatase alcalina, o que incrementa a proliferação 

celular, e ainda maior expressão de citocinas (interleucina 6) e danos ao DNA. 

Assim, foi sugerido que a irradiação laser tem um efeito terapêutico adicional 

por estimular a produção de citocinas, promovendo a comunicação célula-

célula, migração e proliferação para auxiliar no processo de cicatrização 

natural. 

De acordo com Stein et al., (2005)6 a laserterapia induz a fosforilação de 

proteínas quinases MAPK/ERK nas células, as quais sabe-se estar associadas 

ao mecanismo de proliferação celular. 

Vale salientar que a interação da luz laser com os tecidos pode levar a 

diferentes resultados (estimulação ou inibição) dependendo de vários fatores, 

como comprimento de onda, dose, potência, tempo, número de irradiações, 

propriedades ópticas dos tecidos e tipo de célula irradiada, além das 

características fisiológicas das células no momento da irradiação27,30,31.

De acordo com Karu, 19893 a luz laser estimula as células que estão 

crescendo pobremente no momento da irradiação. Então se o tecido é 

completamente funcional no momento da irradiação, não existe nada para a 

irradiação laser estimular e nenhum efeito terapêutico será observado, no 

entanto se o tecido está danificado, a irradiação laser tentará normalizar a 

função celular, restaurar a homeostase e estimular a cicatrização e reparo. 

De fato, a magnitude da resposta celular a irradiação depende do estado 

fisiológico da célula. A irradiação é condicionada pela quantidade de nutrientes 

disponíveis e pela idade da cultura celular, por exemplo. Geralmente, células 



13 

em fase exponencial de crescimento são mais fotosensíveis que àquelas na 

fase estacionária de crescimento (KARU, 1987)26.  

Hawkins-Evans, Abrahamse (2008)19 relatam que o comprimento de 

onda interfere potencialmente na resposta celular. Os resultados de seu estudo 

indicaram que o laser de 632,8nm resultou em efeito estimulatório mais efetivo 

do que 830nm em fibroblastos humanos. 

Lubart et al. (1992)20, verificaram que o número de mitoses aumentou 

em fibroblastos cultivados e irradiados com laser HeNe com comprimento de 

onda de 630nm quando comparados com os grupos controles não irradiados. 

O número de mitoses atingiu seu máximo quando a dose foi de 15 J/cm2. A 

partir da dose de 60J/cm2 a quantidade de mitoses, quando comparado ao 

grupo controle, decaiu. O mesmo aconteceu para o grupo irradiado com 750 

nm. Entretanto, para o grupo irradiado com 360 nm, o potencial mitótico 

máximo foi com a dose de 0,6 J/cm2, decaindo já a partir de 1 J/cm2. Os 

resultados destes autores indicam a existência de um limiar estimulatório, em 

um mesmo comprimento de onda, a partir do qual ocorre um efeito destrutivo 

sob o mecanismo de proliferação celular. Além disso, os diferentes 

comprimentos de onda utilizados mostraram efeitos biológicos diversos, sendo 

necessária menor dose para promover resultados destrutivos na célula, quando 

o comprimento de onda era menor. 

De acordo com Karu (1987)26 o aumento da dose provoca um dano nos 

fotoreceptores e como resultado, o efeito biomodulatório do laser é reduzido. 

Então o aumento da dose causa uma destruição dos receptores, a qual é 

acompanhada por uma inibição do metabolismo e conseqüentemente morte 

celular. 
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Kreisler et al. (2003)4 reforçam a teoria quando afirmam que a irradiação 

laser com dose de 4J/cm2 tem efeito estimulatório, enquanto que doses muito 

altas de energia tem características inibitórias.  

Mester et al. (1985)32 demonstraram que pequenas doses em períodos 

apropriados de tempo são mais efetivas do que quando administradas de uma 

só vez. O estudo identificou que a dose isolada de 5J/cm2 ou exposições 

múltiplas de 2.5J/cm2 com tempo adequado entre as exposições pode ser 

efetiva no tratamento de feridas em situações clínicas por acelerar a reparação.  

Essas aplicações estimularam a atividade mitocondrial, a migração e 

proliferação de células, enquanto mantinham a viabilidade celular sem causar 

danos adicionais.  

O efeito cumulativo de baixas doses (2,5 ou 5J/cm2) determina um efeito 

estimulatório enquanto múltiplas exposições a altas doses (10 e 16J/cm2) 

resultam em um efeito inibitório e são caracterizadas por uma diminuição na 

viabilidade e proliferação celular com uma quantidade significante de danos a 

membrana celular e ao DNA30 

A proliferação de células normais e tumorais pode ser estimulada, esse 

processo vai depender dos parâmetros da luz e da taxa de proliferação celular 

no momento da irradiação. 

A proliferação celular de forma autônoma é uma das características mais 

marcantes de uma neoplasia maligna e esse processo colabora com a 

disseminação de clones celulares malignos. O uso da laserterapia durante esse 

processo neoplásico pode favorecer um aumento da proliferação e 

diferenciação celular, já que a mesma apresenta efeitos bioestimulatórios 

significantes. 
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Vários são os trabalhos realizados com a intenção de demonstrar a ação 

dos lasers de baixa potência na estimulação da proliferação celular de tumores, 

ou células residuais que estejam casualmente presentes durante a laserterapia 

de um determinado tecido.  

A ação na atividade proliferativa é um tópico controvertido. A ação dos 

lasers tem sido encontrada em estudos de culturas celulares tanto inibindo, 

quanto proliferando ou mesmo sendo indiferentes quanto ao crescimento17,27. 

Com o objetivo de elucidar o mecanismo biológico da proliferação 

celular, Sroka et al., (1999)33 avaliaram o efeito da laserterapia em células de 

diferentes origens e diferentes graus de malignidade, comparando-as com 

células normais. Foi verificado um aumento do padrão mitótico em células 

benignas e malignas, após irradiação com doses no intervalo de 4 a 8J/cm2. No 

entanto foi observada uma redução na taxa de proliferação celular, quando a 

dose ultrapassava esse intervalo de energia independente do comprimento de 

onda. 

Em 2002, Pinheiro et al.17 observaram no seu estudo in vitro um 

aumento significativo da proliferação de células malignas do carcinoma 

epidermóide de laringe, quando submetidas à irradiação laser de 670nm de 

comprimento de onda com doses entre 0.04 e 4.8 J/cm². Afirmaram ainda que 

esse estímulo proliferativo teve relação direta com a dose, comprimento de 

onda e fisiologia do tecido irradiado. 

Carnevalli et al. (2003)24 demonstraram que células cultivadas e 

irradiadas com laser de baixa intensidade (830nm e 2J/cm2) exibiram maior 

síntese de ATP e capacidade mitótica se submetidas ao estresse nutricional 

quando comparadas com células não-irradiadas do grupo controle. Os autores 
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sugerem que o laser de baixa intensidade seja capaz de estabilizar a 

homeostase metabólica por influenciar na morfologia e função mitocondrial e 

dos filamentos citoplasmáticos, tornando as células irradiadas 

morfologicamente e bioquimicamente mais estáveis. Além disso, as células 

não-irradiadas apresentaram maiores taxas de apoptose do que as irradiadas 

após o quarto dia do experimento. 

Kreisler et al. (2003)4 ao irradiar células in vitro do carcinoma 

epidermóide de laringe humano, utilizando o laser diodo AsGaAl, potência de 

10mW e doses de 1.96,  3.92, 7.84J/cm2, verificaram um considerável efeito 

estimulatório na proliferação das células irradiadas quando comparadas ao 

grupo controle não irradiado. Destacaram ainda que as doses tiveram um 

impacto similar na atividade proliferativa. 

Outro estudo investigou o efeito de diferentes doses e comprimentos de 

onda de um laser diodo em duas linhagens de células humanas cancerosas: 

HeLa (células epiteliais do adenocarcinoma) e TK6 (Linfoblasto). Utilizou-se 

laser diodo contínuo de 808nm, um pulsado com 905nm e de forma combinada 

(808nm + 905nm) no intervalo de doses de 1-60J/cm2. O efeito bioestimulante 

da laserterapia na forma pulsada e combinada foi levemente superior àqueles 

que receberam a luz de forma isolada em células HeLa. Na proliferação de 

células TK6 não foi encontrado nenhum efeito significante. Para Mognato et al., 

(2004)22 os resultados desse estudo são uma confirmação de estudos prévios 

realizados em células humanas, onde apenas um aumento discreto na 

proliferação celular aparentou ser estimulado pela luz laser.  

Werneck et al. (2005)27 realizaram um estudo a fim de avaliar a 

influência do tempo e do comprimento de onda em células malignas oriundas 
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do carcinoma epidermóide de laringe. Os grupos de células irradiadas com o 

laser de 685nm e 830nm mostraram maior taxa de proliferação quando 

comparados ao grupo controle. Ademais, se observou diferenças entre os 

índices proliferativos quando se comparou diferentes tempos de irradiação no 

grupo de 685nm de comprimento de onda.  

Foi verificado no estudo de Castro et al. (2005)31 um efeito 

biomodulatório positivo na proliferação de células KB do carcinoma de soalho 

de boca submetidas à irradiação laser com 685nm e 830nm, e dose de 4J/cm². 

O grupo irradiado com 830nm teve um aumento da proliferação celular após 

48h, o que não ocorreu nos grupos de 685nm e grupo controle.   

Em 2007 Renno et al.28 investigaram os efeitos da irradiação laser de 

670, 780 e 830 nm na proliferação células provenientes do osteossarcoma 

humano. Nenhum efeito significante foi observado na proliferação de células do 

osteossarcoma após irradiação com laser de 830nm. Já quando utilizaram o 

comprimento de onda de 780nm houve um aumento significante na proliferação 

celular com doses de 1,5J/cm2 e 10J/cm2. Para o comprimento e onda de 

670nm houve um aumento significante na proliferação apenas com dose de 

5J/cm2. 

Nota-se que os efeitos da irradiação laser têm sido investigados em 

células malignas. Esta é uma importante linha de pesquisa a ser investigada, 

particularmente quando se considera a segurança e eficácia da laserterapia de 

baixa intensidade em pacientes oncológicos, nos casos em que o tratamento 

poderá ser impedido pela proximidade de um tumor existente ou a uma 

relevante história passada de câncer.  
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Dessa forma, enquanto não há evidências que a laserterapia tem um 

efeito carcinogênico, já existem evidências suficientes para sugerir que ela 

possui um efeito bioestimulatório nas células tumorais. 

DISCUSSÃO 

A descoberta de tecnologias que inovem as ciências biológicas, 

principalmente no que se refere à Medicina e à Odontologia, tem sido fonte de 

inspiração para muitos trabalhos de pesquisa. O laser terapêutico (de baixa 

potência) tem aplicações recentes e pouco descritas na literatura e apesar de 

ser uma radiação não-ionizante, tem suas propriedades citotóxicas ainda 

desconhecidas.  

Numerosos estudos experimentais in vitro já foram realizados7,10,12,13, 

31,26,27,28 concordando com a hipótese de que a laserterapia seja capaz de 

influenciar os processos metabólicos celulares, ao aumentar a proliferação de 

várias células, como os fibroblastos, osteoblastos, queratinócitos, células 

tronco e células oriundas de tumores malignos. 

Existem várias teorias que tentam explicar o aumento do metabolismo 

celular promovido pela laserterapia via ativação cadeia respiratória3,4. 

Uma possível teoria sustenta que a luz é absorvida por porfirinas e 

flavoproteínas (componentes da cadeia respiratória) gerando oxigênio singleto, 

o qual estimula a síntese de RNA e DNA4. Há um efeito benéfico na presença 

de pequenas quantidades destes radicais nos tecidos por ativar o mecanismo 

de mitose celular. Acredita-se que este mecanismo indutivo funcionaria até 

certa concentração de oxigênio singleto, dose esta que quando ultrapassada 

faria a célula entrar num processo destrutivo20. 
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Outra teoria diz que ocorre a fotoexcitação de cromóforos na molécula 

citocromo c oxidase, influenciando a propriedade redox da mitocôndria e 

conseqüentemente aumentando o fluxo de elétrons na molécula4. Uma 

revelação mais recente34 indica que a atividade da citicromo c oxidase é 

também regulada pelo óxido nítrico (NO). Sugere-se que o laser ative o fluxo 

de elétrons na citocromo c oxidase, revertendo a inibição da respiração 

mitocondrial pelo NO. 

Acredita-se também que a luz do laser induz um aquecimento local 

transitório nos cromóforos, que pode causar alterações estruturais ou na 

atividade bioquímica das células25. 

Essas reações primárias que ocorrem na mitocôndria estão conectadas 

com a síntese de RNA e DNA no núcleo, e ainda com alterações na membrana 

plasmática através das reações secundárias de sinalização celular34.

As reações secundárias são mediadas por mensageiros, como as 

enzimas transmembranas34 que têm papel importante na regulação do pH 

intracelular, volume da célula, transporte de íons e proliferação celular. Atuam 

ainda como mensageiros secundários, o cálcio (Ca²+), controlando a 

transcrição de genes e a proliferação celular35; as citocinas, proteínas 

quinases, espécies reativas de oxigênio e o NO6,19,25. 

Permanece ainda obscuro qual desses mecanismos é decisivo para 

desencadear a cascata de sinalização que culminará com o incremento da 

proliferação celular. Na realidade todos os mecanismos discutidos acima levam 

ao mesmo resultado: ativação da cadeia respiratória, aumento da produção de 

ATP, RNA e DNA. Entretanto, dependendo da dose utilizada e do estado 

fisiológico das células irradiadas alguns mecanismos prevalecem 
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significantemente25. Isso explica porque a bioestimulação não é sempre 

possível. 

Baseando-se no fato do laser, através desses mecanismos, possuir a 

capacidade de estimular a proliferação de células benignas, que possuem uma 

maior estabilidade genômica, é possível acreditar que células portadoras de 

anomalias genéticas neoplásicas, o laser contribua com o processo de 

crescimento neoplásico. 

O efeito do laser terapêutico na cicatrização é o ponto chave desta 

revisão, pois sua capacidade de induzir a proliferação celular, ainda 

desconhecida, é tema de muitas controversas17,31. Se considerarmos que o 

laser terapêutico é capaz de inibir a apoptose, aumentar a produção de ATP24 e 

de acelerar o ciclo celular por favorecer bioquimicamente e estruturalmente27,36  

a maquinaria de reprodução da célula; como avaliar, então, estes fenômenos 

atuando sobre uma célula neoplásica? 

De fato em células benignas, após todo estímulo proporcionado ao 

processo metabólico, será obtida de forma satisfatória a cicatrização, como a 

reparação da mucosite em pacientes oncológicos, efeito da laserterapia já 

bastante consagrado na literatura16. Mas, em tecido maligno, o laser parece 

favorecer um maior substrato de células alteradas genomicamente4,17,22,33

acelerando indiretamente o ganho de mutações adicionais no processo natural 

da carcinogênese. 

É possível que as células, genomicamente alteradas, ganhem atributos 

indesejáveis, tornando-se mais susceptíveis ao processo indutor proliferativo 

além de modificações progressivas do seu fenótipo, criando clones com maior 

capacidade para proliferação, indiferenciação e sobrevida.  
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A escassez de trabalhos sobre o tema na odontologia é notável, 

principalmente, a falta de experimentos in vivo com a finalidade de observar 

esses efeitos proliferativos da luz laser em células malignas, os quais já foram 

observados por alguns pesquisadores em modelos in vitro17,27,31.   O fato é que 

no modelo in vitro muitas variáveis que são encontradas no in vivo, são 

excluídas, como por exemplo, o sistema imune que influencia no processo da 

carcinogênese. 

Nos trabalhos citados observa-se que a laserterapia ora estimula4,17,27,31, 

ora inibe33 ou muitas vezes é indiferente no processo de proliferação 

celular22,28. Além disso, foi observado que cada linhagem celular responde 

diferentemente a comprimentos de onda e combinações de doses 

específicas28,31. Ou, dentro da mesma linhagem, apresentam resposta 

dependente do comprimento de onda e dose utilizados28. 

A magnitude do efeito bioestimulante depende tanto do estado físico da 

célula3 quanto do limiar de quantidade da energia laser absorvido. Afirma-se 

que quando a dose ultrapassa esse limiar, o grau de atividade biológica celular 

também aumenta. Quando a dose aumenta demais, nenhum aumento na 

atividade celular pode ser observado, ou pode ser verificada ainda uma inibição 

da atividade8. 

É muito difícil, se não impossível, comparar os resultados experimentais 

com cultura de células obtidos pelos diversos pesquisadores. Alguns autores 

irradiam uma camada única de cultura celular, outros uma suspensão 

celular25,27, além disso, podem variar devido a diferentes manejos com as 

células, diferentes técnicas de laboratório e ainda, a irradiação com diferentes 

intervalos de dose.  Então, o resultado final do experimento pode ser diferente.  
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Dessa forma, as diferenças fenotípicas e genotípicas das linhagens 

celulares, a falta de padronização das condições experimentais e as múltiplas 

combinações dos parâmetros da laserterapia, explicam os resultados 

divergentes que são obtidos quando se irradia células benignas e malignas 

com o laser terapêutico.  

Acreditamos que a falta de padronização, controle de qualidade e o 

pobre desenho experimental contribuam para a produção de resultados 

negativos em alguns estudos e a censura de muitos resultados positivos. Uma 

característica dos estudos negativos pode ser o uso de doses muito baixas, 

técnicas de tratamento ineficientes ou conclusões inadequadas. Outra 

consideração importante é que o sucesso dos resultados in vitro nem sempre 

reproduz diretamente resultados positivos em aplicações in vivo, já que outras 

variáveis estão presentes neste último modelo.  

Essa revisão e discussão só enfatizam a necessidade de mais estudos 

utilizando-se várias combinações de comprimentos de onda e doses em 

diferentes linhagens de células in vitro e in vivo, com a finalidade de padronizar 

os desenhos experimentais, tornando possível uma comparação dos resultados 

e conseqüentemente determinando os parâmetros da laserterapia que deverão 

ser utilizados para obtenção dos efeitos desejados. 
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CONCLUSÃO 

Apesar dos relatos contraditórios sobre o efeito da luz laser na 

proliferação celular, estudos mostram que doses e comprimentos de onda 

apropriados da luz laser são terapeuticamente benéficos na reparação tecidual. 

Tem sido postulado por diversos autores que o efeito promovido pelo laser 

depende da dose aplicada, além disso, existe uma especificidade do tecido ao 

comprimento de onda. Dessa forma, são necessárias mais investigações para 

analisar os mecanismos fisiológicos responsáveis pela obtenção de resultados 

contrastantes quando se usa a irradiação laser em culturas de células normais 

e malignas. Para que a laserterapia seja utilizada como modalidade terapêutica 

confiável, é necessário utilizar adequadamente: dose, comprimento de onda e 

densidade de energia de acordo os efeitos e objetivos propostos para cada 

caso a ser tratado.  
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RESUMO 

O carcinoma espinocelular da cavidade oral é um dos neoplasmas 

malignos humanos mais comuns e a sua prevenção, tratamento e prognóstico 

dependente de um melhor entendimento do processo da carcinogênese. Como 

não é possível a reprodução isolada de cada fase desse processo em 

humanos, o modelo animal parece ser a forma ideal para subsidiar o estudo 

das alterações morfológicas e moleculares em todas as fases do processo 

tumoral. Este trabalho teve como objetivo induzir a carcinogênese na língua de 

ratos Wistar através do óxido de nitroquinolina (4NQO), relacionando as 

alterações clínicas e microscópicas desenvolvidas com o tempo de exposição 

ao carcinógeno. Para isso, foram utilizados 20 ratos que foram distribuídos 

entre o grupo experimental (15 animais) e controle (5 animais). No grupo 

experimental os animais foram alocados em 3 subgrupos, nos quais 5 animais 

receberam o 4NQO por 2 meses (A1), 5 por 3 meses (A2) e o restante por 4 

meses (A3), o que tornou possível a detecção das diferentes fases da 

carcinogênese. Os resultados mostraram que tanto o modelo animal escolhido, 

como o carcinógeno químico utilizado foram satisfatórios para produção da 

carcinogênese oral similar a que ocorre em humanos. Além disso, foi 

observado que a severidade das lesões teve relação direta com o tempo de 

exposição ao 4NQO. 

Descritores: 4NQO, experimental oral carcinogenesis, squamous cell 

carcinoma 
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INTRODUÇÃO 

A carcinogênese é um processo dinâmico que consiste no 

desenvolvimento de uma neoplasia maligna, compreendido desde as 

alterações mais precoces a nível molecular, que resultam da agressão ao 

genoma da célula, com mutações no DNA e expressão anômala de genes 

normais, até a formação de um tumor que pode destruir o organismo 

hospedeiro. Tais alterações levam à ativação de oncogenes ou inativação dos 

genes supressores de tumor que coordenam funções essenciais da célula, 

como proliferação, diferenciação, morte por apoptose e estabilidade do 

genoma12.  

  Para o tecido epitelial de revestimento, esse desenvolvimento neoplásico

evolui em múltiplas etapas, as quais incluem hiperqueratose, hiperplasia, 

displasias em diversos graus, carcinoma in situ e por fim o surgimento do 

carcinoma espinocelular, que estão associadas a alterações moleculares7,10. 

Essas alterações moleculares precisam ser estabelecidas em seqüência, para 

permitir o diagnóstico precoce, a elaboração de novas formas de tratamento e 

o aperfeiçoamento dos marcadores prognósticos do câncer oral5. 

Em pacientes, a análise molecular dessas etapas é inviável devido à 

incapacidade de biópsias de todos os estágios da carcinogênese. Entretanto, 

modelos animais induzidos a este processo permitem a reprodução isolada de 

todos os estágios, incluindo tecido normal, os quais são submetidos à análise 

histomorfológica, genética e bioquímica. 

Na tentativa de desenvolver a carcinogênese oral em animais, uma 

variedade de carcinógenos químicos foi utilizada, entretanto, muitos falharam, 

pois a incidência na formação da neoplasia maligna foi muito pequena. Dentre 
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eles, O 9,10-dimetil-1,2-benzantraceno (DMBA) que ainda é bastante utilizado, 

mas entrando em desuso11,19. 

Sabe-se que o 4-Nitroquinoline-1-Oxido (4NQO), carcinógeno sintético 

solúvel em água, é o melhor carcinógeno atualmente disponível para a 

produção da tumorigênese oral em ratos. Ele induz a formação de todos os 

estágios seqüenciais da carcinogênese e estudos evidenciam que suas 

alterações histológicas e moleculares são similares as que ocorrem em 

humanos7. 

Acredita-se que os efeitos carcinogênicos do 4NQO sejam decorrentes 

da redução enzimática do seu grupo nitro presente num dos seus anéis 

aromáticos, seguida da formação de um composto intermediário conhecido 

como 4-hidroxiaminoquinolona-N-óxido (4HAQO), que é um metabólito 

carcinogênico implicado na formação de adutos do DNA. Estudos in vitro têm 

mostrado que o 4HAQO induz um forte estresse oxidativo intracelular com a 

geração de espécies reativas de oxigênio, como os radicais superóxido e 

peróxido de hidrogênio, os quais se acredita serem os responsáveis pela 

formação de adutos em DNA7.  Somado a isso, tem-se o fato de que o 4HAQO 

pode também ser metabolizado e acetilado pela seril-RNAt-sintetase para 

formar um complexo chamado complexo seril-AMPenzima, o qual tem a 

capacidade de introduzir grupos quinolonas dentro do DNA, potencializando o 

dano ao material genético. Sabe-se atualmente que o 4HAQO reage 

preferencialmente com resíduos de guanina do DNA, promovendo a 

substituição desta por uma pirimidina, num padrão semelhante ao observado 

pelos raios ultravioletas do sol e por alguns compostos presentes no tabaco7. 
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De acordo com Mognetti, Di Carlo, Berta (2006)11 aplicações repetidas 

do 4NQO produzem carcinoma espinocelular na língua de ratos. As mudanças 

histopatológicas observadas no epitélio lingual durante o processo são 

hiperplasia, atipia leve, moderada e severa antes da formação do carcinoma 

invasivo18. A fase de iniciação com alterações celulares irreversíveis ocorrem 

com 4 semanas de tratamento com o 4NQO e nessa fase nenhuma alteração 

fenotípica é observada19. 

Uma série de estudos publicados5,7,8,16,22 tem fornecido evidências de 

uma relação bem estabelecida entre características histológicas da displasia 

epitelial e o tempo de aplicação do carcinógeno. Em um estudo foi mostrado 

que essa exposição pode ser tão curta como 2 semanas, já em outra 

investigação foi necessária a aplicação do carcinógeno por 4, 8 e 12 semanas 

para o surgimento de uma primeira mudança displásica. É importante relatar 

ainda, a existência de um período de latência entre o surgimento das 

alterações histológicas e aparência clínica da mucosa oral22. De acordo com 

Rich, Reade (1988)16 a primeira alteração histológica precede as alterações 

clínicas em torno de 8 semanas.  

Os achados microscópicos e clínicos desse modelo de carcinogênese 

são mudanças morfológicas tardias e previamente eventos nucleares e a nível 

molecular precedem essa aparência15. 

A proposta do presente estudo foi induzir a carcinogênese oral em ratos 

Wistar e avaliar o epitélio de revestimento da mucosa submetida ao tratamento 

a fim de relacionar as alterações clínicas e histológicas desenvolvidas, com o 

tempo de exposição ao 4NQO. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

Todo protocolo experimental desse estudo foi aprovado pelo Comitê de 

Ética em Experimentação Animal (processo nº 014232/2007-41) do Centro de 

Ciências Biológicas da Universidade Federal de Pernambuco (ANEXO A).  

Foram utilizados 20 ratos da linhagem Wistar, adultos jovens, machos, 

pesando aproximadamente 200g21 provenientes do Biotério de Nutrição da 

UFPE e mantidos em experimentação no biotério do Laboratório de 

Imunopatologia Keizo Asami (LIKA) em condições de luz, temperatura e 

alimentação padrões. Receberam água filtrada acidificada e ração sólida 

peletizada (Labina® - Purina Nutrimentos), com alto teor de proteína (20 a 27%) 

ad libitum.  

Os animais foram distribuídos aleatoriamente em 3 grupos experimentais 

(A1, A2, A3) e 1 controle (B) de 5 ratos cada um. Os grupos experimentais 

receberam a aplicação do 4NQO (Sigma, USA) diluído a 0,5% em 

propilenoglicol, com auxílio de um pincel, na borda lateral esquerda da língua, 

quatro vezes por semana durante 2, 3 e 4 meses respectivamente. Esta 

metodologia foi adaptada dos estudos de Aguiar et al., 2006; Kaplan, 

Hochstadt, Dayan, 2002; Rich, Reade, 20011,8,17. O frasco contendo a solução 

foi envolvido por papel alumínio para evitar a exposição do 4NQO à luz e 

mantido a 4ºC. Após cada aplicação os animais foram privados de água por 5 

horas, para permitir maior tempo de contato do carcinógeno químico com a 

mucosa oral13.  

Após os intervalos de tempo propostos, os ratos foram eutanasiados 

através da administração de dose excessiva de anestésico, pentobarbital 

sódico (50 mg / Kg) por via intraperitoneal. Foi observado o aspecto clínico de 
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toda a mucosa oral em todos os grupos antes e após a remoção dos tecidos 

para análise e os dados foram anotados em ficha padronizada. Foram 

examinados sob iluminação natural e fluorescente as seguintes regiões: dorso 

e ventre da língua, assoalho bucal, mucosa jugal e palatal. 

Posteriormente, a língua foi removida e dividida em secções 

equivalentes, terços anterior, médio e posterior. E cada secção foi novamente 

dividida no sentido transversal em dois fragmentos, a fim de possibilitar a 

avaliação individual de cada terço. As peças foram fixadas em formol a 10% e 

emblocadas em parafina e em seguida, os blocos foram seccionados em cortes 

de 5 mµ para obtenção das amostras que  seguiram para coloração de rotina 

em Hematoxilina-Eosina (HE) e montadas com lamínula e Entellan®.  

O estudo microscópico das amostras foi realizado em um microscópio de 

luz Olympus BX 41 nos aumentos de 40, 100 e 400, por dois examinadores 

independentes, os quais não tiveram conhecimento da classificação das 

amostras por grupos. O diagnóstico histopatológico para cada terço 

examinado, foi definido de acordo com os 7 escores (Quadro 1), que classifica 

o epitélio em normal a carcinoma invasivo4. Cada terço foi diagnosticado de 

acordo com a alteração mais severa que predominou no epitélio. 
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Escore Diagnóstico 

Histopatológico 
Características Histomorfológicas

0 Normal - 

1 Hiperplasia e/ou 
Hiperqueratose 

Acantose da camada espinhosa e /ou 
hiperplasia das células da camada basal e 

parabasal, aumento da espessura da camada 
de queratina. Ausência de atipia celular. 

2 Displasia Leve Alterações confinadas ao terço basal do 
epitélio incluindo: hiperplasia das células 
basais, pleomorfismo e hipercromatismo 

nuclear, aumento do número de figuras de 
mitose da camada basal e parabasal. 

3 Displasia Moderada Alterações displásicas nos dois terços basais 
do epitélio, formação de pontes entre as 
papilas epiteliais devido à hiperplasia de 

células basais, queratinização individual das 
células. 

4 Displasia Severa Alterações displásicas como na displasia 
moderada, estendendo-se para o terço 

superior do epitélio. 
5 Carcinoma in situ Mudanças displásicas do epitélio de 

revestimento em toda espessura. 
6 Carcinoma Invasivo Ilhas de células epiteliais neoplásicas no 

tecido conjuntivo. 

Quadro 1. Escore das alterações histopatológicas no epitélio oral (OMS, 2005)4.

Análise Estatística 

Com a finalidade de verificar se houve uma relação do grau de 

severidade das alterações histológicas com o tempo de exposição ao 4NQO, 

foram obtidas as estatísticas: média e desvio padrão dos escores atribuídos 

para cada grupo (Técnicas de estatística descritiva) e foram utilizados os testes 

de Kruskal-Wallis, e no caso de diferenças significantes pelo teste de Mann-

Whitney foram realizadas as comparações pareadas (Técnicas de estatística 

inferencial). O programa estatístico utilizado para a obtenção dos cálculos foi o 

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) na versão 13 e a margem 

de erro utilizada foi de 5,0% (Tabela 2). 
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RESULTADOS 

Aspectos Clínicos e Macroscópicos 

Foi observado no terço posterior da superfície dorsal da língua, em todos 

os animais estudados, área triangular esbranquiçada discretamente elevada 

compatível com a anatomia fisiológica normal do rato (Figura 1a).

Nos animais pertencentes ao grupo A1 não foi observada nenhuma 

alteração clínica significante. No grupo A2 foi verificada área leucoplásica no 

terço posterior da língua. As alterações clínicas foram mais acentuadas nos 

animais que receberam as aplicações tópicas do 4NQO durante 4 meses 

(Grupo A3). Neste grupo foi detectado na língua, desde uma leucoplasia na 

superfície dorsal do terço posterior, sendo esta na maioria dos casos multifocal 

(Figura 1b), a regiões eritroleucoplásicas de forma e superfície irregulares na 

superfície dorsal do terço anterior em todos os animais analisados (Figura 1c). 

Nas demais regiões observadas, nenhuma alteração patológica foi 

visualizada macroscopicamente. 

Análise Histopatológica 

Grupo controle 

Nos cortes corados em HE e examinados sob microscopia de luz foi 

observado que o epitélio de revestimento da mucosa lingual consistiu em 

pavimentoso estratificado e queratinizado, com a presença de papilas filiformes 

e/ou fungiformes. A camada basal apresentou camada única de células, melhor 

visualizada na superfície ventral, com núcleos hipercromáticos e polaridade 

normal, além de mitoses normais. A camada espinhosa mostrou-se estreita 

com queratinócitos poliédricos e por vezes bastante volumosos na superfície 
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dorsal. Os grânulos de queratohialina eram abundantes na camada granulosa, 

comumente sendo visualizados na camada espinhosa. Há ortoqueratina por 

todo epitélio de revestimento lingual, sendo mais espessa na superfície dorsal 

e mais estreita e uniforme na região do epitélio de transição e ventre. De 

acordo com a região da língua avaliada perceberam-se diferenças no arranjo 

papilar. Enquanto no terço anterior as papilas eram mais alongadas e afiladas, 

no terço médio e posterior elas eram mais curtas, rombas e organizadas em 

“blocos”. Na região de ventre as projeções papilares eram quase ausentes. 

Todas essas características podem ser observadas nas figuras 2a e 2b. 

Grupo experimental 

Os escores para as alterações histopatológicas do epitélio oral atribuídos 

aos grupos experimentais A1, A2 e A3 estão apresentados no gráfico 1: 

Gráfico 1. Distribuição dos graus de displasia epitelial entre os grupos experimentais. 

Legenda: H/H = Hiperplasia/Hiperqueratose, DL = Displasia leve, DM = Displasia moderada, 

DS = Displasia severa, Cis = Carcinoma in situ, CEC = Carcinoma espinocelular.
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A maioria das displasias leves foi encontrada no grupo que recebeu 

carcinógeno por 2 meses (Grupo A1); enquanto que as displasias severas 

foram marcantes nos grupos que receberam carcinógeno por  3 e 4 meses 

(Grupo A2 e A3 respectivamente). A moderada ficou igualmente distribuída 

entre os 3 grupos (Gráfico 1). É relevante destacar que através da indução 

carcinogênica instituída nesse estudo desenvolveram-se 2 carcinomas in situ, 

um com 3 meses de aplicação do carcinógeno e o outro com 4 meses, e 1 

carcinoma superficialmente invasivo no grupo A3.  

As características histopatológicas padrões visualizadas nas diversas 

alterações epiteliais encontradas, estão apresentadas na figura 2. Em c

imagem de epitélio com displasia leve em região de ventre de língua em animal 

do grupo A1. Observa-se hiperqueratose, inversão da polaridade nuclear e 

aumento do número de células claras, por vezes em arranjo enovelado. Em d

imagem de epitélio com displasia leve em região de ventre de língua (animal do 

grupo A3) onde se observa hiperqueratose, duplicação da camada basal, perda 

de estratificação em 1/3 do epitélio, aumento do número de mitoses e 

projeções epiteliais “em gota”. Em e observa-se displasia moderada em epitélio 

de ventre de língua (animal do grupo A3) exibindo projeções “em gota”, 

hiperplasia da camada basal, perda de estratificação em 2/3 do epitélio, 

mitoses atípicas, hipercromatismo e pleomorfismo nuclear. Em f imagem de 

displasia epitelial severa em dorso de língua (animal do grupo A3). Observa-se 

projeções epiteliais em gota, hiperplasia da camada basal, perda de 

estratificação e diferenciação celular estendendo-se para o terço superior do 

epitélio, hipercromatismo e pleomorfismo nuclear, aumento do número de 

células claras e de mitoses. Em g carcinoma in situ em epitélio de dorso de 
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língua (animal do grupo A3) onde se visualiza hiperqueratose, epitélio 

acantótico com perda das papilas gustativas, projeções em gota, perda de 

estratificação em toda espessura do epitélio, aumento do número de mitoses, 

acantólise, disceratose e pleomorfismo nuclear. Em h, carcinoma 

superficialmente invasivo em ventre de língua de animal do grupo A3. Há 

alterações celulares em toda espessura do epitélio e invasão de células 

neoplásicas na região de lâmina própria. 

Dentre as várias características displásicas encontradas, outros achados 

histológicos compatíveis com alterações patológicas se destacaram (Figura 3). 

Foi visualizado infiltrado inflamatório crônico em todas as amostras teciduais 

analisadas, que variou de leve a moderado, proporcionando em alguns casos 

reação liquenóide (Figura 3a) e degeneração hidrópica (Figura 3b). Observe na 

tabela 1 a freqüência de infiltrado inflamatório e reação liquenóide. O tecido 

conjuntivo adjacente em alguns casos mostrou edema, vasos congestos e 

ectásicos (Figura 3c). Foi verificada ainda uma tendência do epitélio displásico 

sofrer acantólise na ausência de infiltrado inflamatório (Figura 3d) nos 3 grupos 

experimentais, e muitas vezes a acantólise foi tão intensa que culminou com a 

formação de fendas de aspecto semelhante a pênfigo (Figura 3e e 3f). Essas 

fendas foram vistas apenas no grupo A3. 

Tabela 1. Freqüência de infiltrado inflamatório e reação liquenóide entre os grupos 
experimentais. 

GRUPO INFILTRADO 
INFLAMATÓRIO

REAÇÃO 
LIQUENÓIDE 

A1 100%  40% 
A2 100%  60% 
A3 100%  60% 
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Análise estatística 

A tabela 2 apresenta a média e desvio padrão dos escores atribuídos 

para cada grupo, além dos valores de p obtidos após comparação do grupo 

experimental e controle de acordo com o tempo de avaliação. 

Tabela 2 – Média e desvio padrão dos escores da lesão por grupo e tempo de avaliação. 

Tempo de avaliação
Grupo 2 meses 3 meses 4 meses Valor de p

Média ± DP Média ± DP Média ± DP 
     
• A 1,80 ± 1,10 (a) 3,60 ± 1,14 (b) 4,40 ± 1,14 (c) p(1) = 0,019* 
• B 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 p(1) = 1,000 

Valor de pI
(2) p(2) = 0,017* p(2) = 0,005* p(2) = 0,005* 

(*): Diferença significante a 5,0%. 
(1): Através do teste de Kruskal Wallis. 
(2): Através do teste Mann-Whitney. 
pI = Valor do teste entre os grupos B e A para cada tempo de avaliação. 

As médias do grupo A aumentaram com o tempo de avaliação, 

diferenças estas que se revelaram significantes (p < 0,05) e através das 

comparações pareadas do teste de Mann-Whitney comprovou-se diferença 

significante entre cada um dos tempos conforme indicam as letras minúsculas 

entre parênteses (Tabela 2). Quando se comparou o grupo A ao seu controle 

(Grupo B), diferenças significantes foram registradas para cada tempo de 

avaliação (p< 0,05). 

A partir da análise do gráfico 1 e confirmação estatística pode-se dizer 

que quanto maior o tempo de aplicação do carcinógeno, maior foi severidade 

das alterações epiteliais desenvolvidas. 
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DISCUSSÃO 

Através do modelo de indução carcinogênica utilizado nesse estudo, foi 

possível desenvolver alterações epiteliais referentes a todas as fases da 

carcinogênese: hiperplasia/hiperqueratose, displasias leve, moderada e severa, 

carcinoma in situ e carcinoma superficialmente invasivo. Isso só reforça ainda 

mais que o 4NQO é um excelente carcinógeno utilizado na investigação das 

alterações histológicas e moleculares em lesões potencialmente malignas e 

malignas da mucosa oral21. Ao contrário do DMBA, que segundo Mognetti, Di 

Carlo, Berta, 200611; Tang, et al., 200419, provoca irritação local significativa, 

causando muitas vezes resposta inflamatória e necrose, dificultando a distinção 

do que são alterações epiteliais decorrentes de transformação neoplásica 

verdadeira de uma reatividade celular de origem inflamatória. Além disso, os 

tumores causados pelo DMBA exibem muitas diferenças nas características 

histológicas em relação ao carcinoma espinocelular em humanos. 

A susceptibilidade ao desenvolvimento tumoral induzido pelo 4NQO é 

muito variável entre as espécies de roedores e, em geral, os ratos são mais 

susceptíveis que os hamsters.  De acordo com Ide et al., 20016; Mognetti, Di 

Carlo, Berta, 200611, a maior objeção do hamster, é que o tecido intraoral é 

histologicamente diferente da mucosa oral humana, enquanto o epitélio oral 

dos ratos consiste em escamoso estratificado, apresentando uma camada de 

células basais, uma camada de células espinhosas, camada de células 

granulares, as quais são comparáveis a estrutura epitelial humana, como 

constatou-se nesse estudo. 

Com relação às alterações clínicas desenvolvidas na mucosa lingual, foi 

possível observar lesões leucoplásicas e eritroleucoplásicas apenas. Da 
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mesma forma que Tang et al. (2004)19, nem todas as lesões produzidas pelo 

4NQO microscopicamente foram visíveis clinicamente ao final dos 4 meses. O 

tempo aplicado foi curto para provocar formação tumoral que segundo Gannot, 

Buchner, Keisari (2004)5; Vered et al. (2007)21 seria necessário entre 5 a 7 

meses. Mas, mesmo assim, foi possível avaliar os estágios precoces do 

desenvolvimento do câncer, os quais precedem as alterações clínicas teciduais 

mais exuberantes20,23. 

Derka et al., (2006)3 verificaram em seu estudo um aumento significante 

da proliferação celular e apoptose em lesões potencialmente malignas 

(hiperplasia e displasia) e em estágios tumorais precoces. Sabe-se que a 

proliferação celular é um componente fundamental da carcinogênese oral. Ela 

tem papel chave na expansão de clones de células iniciadas, e o excesso de 

replicação contribui para o desenvolvimento da carcinogênese, devido ao nível 

aumentado de dano ao DNA14. 

Quanto aos achados microscópicos obtidos neste experimento, foi 

possível verificar que as incidências de displasia epitelial e carcinoma são 

dependentes da duração do tratamento com o carcinógeno. Em concordância 

com a literatura8,5,15, as alterações histológicas mostraram que a severidade 

das lesões aumentou, quanto maior o tempo de exposição ao 4NQO. Nas 

amostras que receberam 4 meses de carcinógeno (Grupo A3) foi marcante o 

desenvolvimento de displasia severa, carcinoma in situ e superficialmente 

invasivo, enquanto no grupo A1 a maioria das alterações epitelias foi 

representada por displasia leve.  
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No geral, observou-se uma tendência à diminuição da percentagem de 

displasia leve, à medida que transcorriam os períodos de observação, como foi 

observado também por Gannot, Buchner, Keisari (2004); Tang et al. (2004)5,19.  

Vale salientar que houve uma predominância de alterações epiteliais 

mais severas nos terços anterior e posterior da língua, provavelmente por ser o 

local de aplicação e pelo contato direto quando o animal ingere o carcinógeno 

respectivamente. Este padrão também foi observado por Vered et al., 200721.  

A associação dos achados clínicos aos histopatológicos em cada grupo 

é condizente. No grupo experimental, por exemplo, quanto maior o tempo de 

aplicação do carcinógeno, maior a ocorrência de eritroplasia associada à 

alterações epiteliais mais severas. Esses eventos não foram observados no 

grupo controle, o qual mostrou características clínicas e histológicas 

compatíveis com a normalidade. 

Sobre a biologia tumoral, há claras evidências de que as alterações 

clínicas são precedidas por alterações microscópicas como constatado por

Dayan et al., 19972; Vered, Yarom, Dayan, 200522. Além disso, foi confirmado 

que o processo de carcinogênese ocorre em várias fases; os efeitos da 

carcinogênese estão diretamente relacionados ao tempo de exposição às 

substâncias carcinogênicas; e as alterações displásicas são lesões 

potencialmente malignas capazes de progredirem a carcinoma. 

Adicionalmente, é relevante comentar que as lesões potencialmente 

malignas e cancerosas induzidas pelo 4NQO em ratos tendem a ser menos 

invasivas e histologicamente bem diferenciadas quando comparadas àquelas 

desenvolvidas naturalmente em humanos, as quais tendem a ser menos 

diferenciadas e mais agressivas. Outro fato, é que em ratos as lesões são 
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geralmente multifocais e confluem, fato observado nesse estudo. Apesar 

dessas limitações, ele é o melhor modelo apresentado, pois é o que mais se 

assemelha ao da cavidade oral humana7.

Além dos achados de displasia, outros aspectos histopatológicos 

puderam ser observados durante a realização deste estudo. Dentre esses 

achados ocasionais, se destacou o aumento de células de aspecto claro que 

possivelmente representam melanócitos. De acordo com Katchburian, Arana 

(2004)9 o epitélio que recobre as papilas filiformes possui numerosos 

melanócitos, numa proporção de 1 melanócito para 5 queratinócitos. O fato é 

que nas amostras induzidas a carcinogênese esta relação está alterada. 

Haveria assim a necessidade de confirmação imunoistoquímica para os 

anticorpos (S100, HMB45 ou Melano A) para detectar se são melanócitos ou se 

é uma degeneração hidrópica induzida pelo infiltrado inflamatório. 

Independente disso sabe-se que esse achado histológico não é normal quando 

comparado ao grupo controle que possui um número bem inferior de células 

claras e é possível que essas características façam parte das alterações 

epiteliais displásicas do modelo animal utilizado. 

A acantólise das células localizadas nas papilas epiteliais também foi 

observada em alguns animais dos grupos experimentais, fato esperado para as 

alterações displásicas, já que as células adquirem uma maior motilidade e 

tendência à migração. Em poucos casos, dentre os que receberam o 4NQO por 

3 ou 4 meses, a acantólise exibiu tendência à formação de fendas semelhantes 

àquelas vistas no pênfigo vulgar. Este padrão pode representar uma resposta 

autoimune ativada pelo carcinógeno químico, porém mais estudos são 

necessários para comprovar este achado. 
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CONCLUSÃO 

 O 4NQO é capaz de produzir todas as fases da carcinogênese em 

modelo animal e esse processo tem relação direta com o tempo de exposição 

ao agente carcinógeno. Além disso, o modelo animal utilizado mostrou-se 

bastante eficiente para reproduzir os estágios iniciais da carcinogênese 

humana em tempo experimental que facilita os estudos nesta área. É de 

grande importância um modelo animal experimental que represente 

exatamente a alterações microscópicas associadas à iniciação e progressão do 

câncer humano, pois ajuda no entendimento do processo e dessa forma 

contribui para a elaboração e aperfeiçoamento de novos métodos preventivos e 

terapêuticos. 
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                                                 c 

Figura 1 – Aspecto macroscópico de línguas de ratos Wistar. 

a.  Aspecto clínico de normalidade da língua em animal do grupo controle.  

b. Lesão leucoplásica multifocal localizada em terço anterior e posterior da 

língua de animal do grupo A3.  

c. Lesão eritroleucoplásia no terço anterior da língua de animal do grupo A3. 
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Figura 2 - Fotomicrografia de corte histológico da língua. 

a e b. Aspecto de normalidade do epitélio de revestimento da superfície dorsal 

e ventre da língua respectivamente em animal do grupo controle (H.E.- 200X). 

c. Displasia leve em região de ventre de língua em animal do grupo A1(H.E.- 

400X).  

d. Displasia leve em região de ventre de língua em animal do grupo A3 (H.E.- 

400X).  

e. Displasia moderada em região de ventre de língua em animal do grupo A3 

(H.E.- 400X).  

f. Displasia severa em região de dorso de língua em animal do grupo A3 (H.E.- 

200X).  

g. Carcinoma in situ em região de dorso de língua em animal do grupo A3 

(H.E.- 400X).  

h. Carcinoma superficialmente invasivo em região de ventre de língua em 

animal do grupo A3 (H.E.- 400X). 
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Figura 3 – Fotomicrografia das alterações histopatológicas adicionais. 

a. Displasia leve exibindo intenso infiltrado inflamatório crônico em aspecto de 

reação liquenóide (animal do grupo A3) (H.E.- 200X).  

b. Aumento do número de células claras da camada basal e parabasal (animal 

do grupo A1) (H.E.- 400X).  

c. Edema, vasos congestos e ectásicos em submucosa (animal do grupo A1) 

(H.E.- 200X).  

d. Acantólise intraepitelial (H.E.- 200X).  

e e f. Formação de fendas intraepiteliais semelhante ao pênfigo vulgar (animal 

do grupo A3) (H.E.- 400X). 
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RESUMO 

O laser de baixa potência promove efeitos terapêuticos e alterações de 

morfodiferenciação e proliferação celular.  Sua ação na atividade proliferativa é 

um tópico controvertido, pois existem estudos que mostram tanto inibição, 

quanto proliferação ou mesmo indiferença quanto ao crescimento celular. De 

fato, a proliferação de células normais e tumorais pode ser estimulada, mas 

esse processo depende dos parâmetros da luz e da curva de proliferação 

celular no momento da irradiação. Considera-se que as células malignas sejam 

mais susceptíveis ao processo indutor proliferativo, por apresentarem 

modificações na sua capacidade de proliferação e diferenciação. Esta é uma 

importante linha de pesquisa a ser desenvolvida, particularmente quando se 

considera a segurança e eficácia da laserterapia. Dessa forma, esse estudo 

teve como objetivo avaliar a capacidade do laser de baixa potência com 660 e 

780nm de aumentar a severidade das alterações epiteliais induzidas pela 

carcinogênese experimental. Para este estudo, 60 ratos Wistar foram 

distribuídos aleatoriamente em 6 grupos, dos quais 1 grupo recebeu apenas 

carcinógeno, 3 grupos receberam carcinógeno e laser e os outros 2 grupos 

foram submetidos apenas a irradiação laser. Para indução da carcinogênese foi 

aplicado o óxido de nitroquinolina (4NQO) na língua dos animais, por um 

período máximo de 4 meses. Os resultados mostraram que o laser não 

contribuiu positivamente com o processo inicial da carcinogênese oral 

experimental e as alterações epiteliais produzidas não mostraram 

características clínicas e histológicas distintas entre o grupo que recebeu 

apenas carcinógeno e os que receberam carcinógeno e laser.

Descritores: lasertherapy, low level laser therapy, cell proliferation.
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INTRODUÇÃO 

O laser é considerado um instrumento especial, uma vez que possui 

inúmeras aplicações nas diversas especialidades odontológicas. Ele pode ser 

utilizado em vários tratamentos como uma boa opção terapêutica, além de ser 

usado em associação com outras técnicas de tratamento convencional, como 

elemento coadjuvante1. 

Os lasers terapêuticos ou de baixa potência são utilizados para acelerar 

os processos reparativos do tecido duro e do tecido mole, devido ao seu efeito 

biomodulador. Ao contrário dos lasers de alta potência, eles respeitam o limite 

de sobrevivência da célula, não promovendo efeitos térmicos e morte celular2. 

São capazes de promover biomodulação celular e tecidual, ativando ou inibindo 

processos fisiológicos, bioquímicos e metabólicos através de efeitos fotofísicos 

ou fotoquímicos nas células. Esses fenômenos biomodulatórios promovem os 

efeitos terapêuticos de morfodiferenciação e proliferação celular, neoformação 

tecidual, revascularização, redução do edema, aumento da microcirculação 

local e permeabilidade vascular3,4. 

Este estudo baseia-se na propriedade cicatrizante da terapia a laser, a 

qual está largamente associada com a proliferação celular. Dessa forma, a luz 

laser é absorvida pelos cromóforos, produzindo efeitos fotofísicos e 

fotoquímicos que, juntos ou isolados, estimulam a respiração mitocondrial, 

resultando na síntese de oxigênio molecular e ATP. Sabe-se que esses fatores 

aumentam a síntese de DNA, RNA e proteínas reguladoras do ciclo celular, 

promovendo a aceleração da mitose5,6,7. 

O verdadeiro efeito do laser na proliferação celular é ainda controverso, 

devido a relatos conflitantes em cultura de células, ora estimulando4,8,9 ora 
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inibindo ou sendo indiferente7. No entanto, sabe-se que a interação da 

laserterapia com os tecidos pode levar a diferentes resultados dependendo de 

vários fatores. A magnitude do efeito proliferativo depende do comprimento de 

onda, dose, potência, propriedades ópticas dos tecidos, e ainda das 

características fisiológicas das células durante a irradiação9,10. Observa-se nos 

experimentos que cada linhagem celular responde diferentemente a 

comprimentos de onda e combinações de doses específicas. Além disso, 

Renno et al. (2007)7 reforça ainda o fato da resposta a irradiação laser 

apresentada por células de mesma linhagem ser dependente do comprimento 

de onda e dose utilizados. 

Baseando-se no fato do laser possuir a capacidade de estimular a 

proliferação de células benignas, que possuem uma maior estabilidade 

genômica, é possível acreditar que em células alteradas a nível molecular, o 

laser colabora com o crescimento da neoplasia maligna. 

Os efeitos dessa terapia a laser em tecidos com potencial de 

malignização ainda são bastante discutidos. Considera-se que essas células 

malignas estejam mais susceptíveis ao processo indutor proliferativo, por 

apresentarem uma cascata de sinalização bastante alterada, além de 

modificações progressivas no perfil biológico da célula, com alterações de sua 

capacidade de proliferação, diferenciação, sobrevida e interação com o meio 

ambiente. 

Pelo fato de existirem evidências suficientes que sugerem um efeito 

bioestimulatório positivo em células tumorais4,5,7,11,12 , é crucial conhecer o 

efeito da terapia a laser de baixa potência em células malignas, devido à 
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possibilidade de exposição acidental da luz laser durante o tratamento clínico 

em tecidos com potencial de malignização ou em áreas próximas a tumores. 

Além disso, são poucos os trabalhos sobre o tema na Odontologia, 

principalmente, a falta de experimentos in vivo com a finalidade de observar 

esses efeitos proliferativos da luz laser em células malignas, fato já observado 

por alguns pesquisadores em modelos in vitro8,9.

A proposta desse trabalho foi estudar a capacidade do laser terapêutico 

com comprimento de onda de 660nm e 780nm de contribuir com a indução do 

processo de transformação maligna provocado por carcinógeno químico em 

mucosa oral de ratos Wistar. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Amostra 

A amostra do presente estudo foi composta por 60 ratos da linhagem 

Wistar, machos, 1 mês de idade, com peso médio corporal de 200g13.  Os 

animais foram obtidos do biotério de Nutrição da Universidade Federal de 

Pernambuco e mantidos em experimentação no biotério do Laboratório de 

Imunopatologia Keizo Asami (LIKA) sob condições de luz, temperatura e 

alimentação padrões. A amostra foi distribuída em 6 grupos como explicado no 

quadro  a seguir: 
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Grupos Nº de animais Intervenção

A 15 animais 4NQO 

B 5 animais Grupo controle: laser com 
comprimento de onda de 660nm 

C 5 animais Grupo controle: laser com 
comprimento de onda de 780nm 

D 15 animais 4NQO + laser 660nm 

E 15 animais 4NQO + laser 780nm 

F 5 animais 4NQO + laser 780nm 

Quadro 1. Distribuição dos animais entre os grupos experimentais e controles. 

Após os experimentos os animais foram submetidos à eutanásia através 

da administração de dose excessiva de anestésico, pentobarbital sódico (50 

mg / Kg) por via intraperitoneal. Todo protocolo experimental desse estudo foi 

aprovado pelo Comitê de Ética em Experimentação Animal (processo nº 

014232/2007-41) do Centro de Ciências Biológicas da Universidade Federal 

de Pernambuco (ANEXO A). 

Indução da Carcinogênese 

 O Óxido de Nitroquinolina (4NQO) foi obtido sob a forma de pó (Sigma, 

USA) e foi diluído a 0,5% em propilenoglicol. A indução da carcinogênese nos 

grupos A, D, E e F foi realizada pela aplicação tópica do 4NQO na borda lateral 

esquerda da língua, com o auxílio de um pincel como proposto por Aguiar et 

al., 200614; Kaplan, Hochstadt, Dayan, 200215; Rich, Reade, 200116. Essa 

aplicação foi realizada quatro vezes na semana durante um período máximo de 
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quatro meses, segundo metodologia empregada por Kaplan, Hochstadt, Dayan 

(2002)15; Gannot, Buchner, Keisari (2004)17. Após cada aplicação do 

carcinógeno, os animais foram privados de água durante 5 horas, para permitir 

um maior tempo de contato do 4NQO com a mucosa oral18. 

Com a finalidade de observar a progressão das fases da carcinogênese, 

desde a hiperqueratose, displasia leve, moderada e severa, carcinoma in situ e 

finalmente um carcinoma invasivo19, houve uma subdivisão dos grupos A, D e 

E, como especificado no quadro a seguir: 

Grupos Nº de animais Tempo de aplicação do 4NQO

A1, D1, E1 5 animais 2 meses 

A2, D2, E2 5 animais 3 meses 

A3, D3, E3 5 animais 4 meses 

Quadro 2. Subdivisão dos animais entre os grupos experimentais. 

O grupo A serviu de controle para o modelo de indução carcinogênica 

escolhido e os animais pertencentes e este grupo foram eutanasiados após um 

período de 2, 3 e 4 meses, dependendo do subgrupo, para posterior remoção 

do tecido. Nos grupo D e E, após a fase de indução carcinogênica na mesma 

freqüência do grupo A, houve aplicação da laserterapia de acordo com os 

períodos descritos no próximo tópico. Após a fase de irradiação foram 

submetidos à eutanásia, e em seguida foram recolhidas as amostras de tecido 

para processamento e análise. O grupo F recebeu a irradiação laser de 780nm 
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quatro vezes na semana, sempre após a aplicação do carcinógeno, durante 4 

meses. 

Irradiação da Mucosa Oral 

Os grupos D e E, após conclusão do tempo de aplicação do carcinógeno 

(2, 3 ou 4 meses), foram submetidos à aplicação do laser InGaAlP, de forma 

pontual, com comprimentos de onda de 660nm e 780nm, respectivamente, 

ambos com a dose terapêutica de 6,3J/cm² e potência de 25mW, durante 10 

segundos, parâmetros que já foram utilizados por diversos autores4,7. 

Baseando-se no fato do laser possuir uma ação cumulativa2, foram instituídas 

seis aplicações da laserterapia, que seguiu a seguinte freqüência5: 

                 T0h               T6h              T12 h         T24 h             T48h            T72 h 
__________|__________|__________|__________|__________|__________| 
                    1                   2                   3                   4                   5                  6 

Nesse esquema entende-se como T0 (tempo zero) o momento em que 

foi realizada a primeira irradiação a laser (correspondendo ao número 1), T6 

(tempo seis) foi o momento em que se realizou a segunda aplicação do laser, 

ocorrendo 6 horas após o T0 (correspondendo ao número 2) e assim seguiram-

se as próximas aplicações, finalizando esta fase de irradiação no T72, 

correspondente a sexta aplicação. Os grupos B e C também foram submetidos 

à aplicação do laser nas mesmas freqüências dos grupos D e E, porém sem a 

prévia aplicação do 4NQO. 

Vinte e quatro horas após a sexta aplicação do laser, os animais foram 

eutanasiados e posteriormente foi realizada a excisão cirúrgica da língua.  
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O grupo F não recebeu a mesma freqüência do laser que foi instituída 

aos grupos D e E, pois foi um grupo especial introduzido posteriormente com a 

intenção de verificar a ação do laser quando aplicado 4 vezes na semana junto 

com o carcinógeno, durante 4 meses. 

Remoção e seccionamento do tecido 

Toda a mucosa oral dos animais foi analisada imediatamente a 

eutanásia, antes e após a remoção dos espécimes para estudo histopatológico. 

Foram inspecionados sob iluminação natural e fluorescente as seguintes 

regiões: dorso e ventre da língua, assoalho bucal, mucosa jugal e palatal. A 

língua foi removida e dividida em secções equivalentes, terços anterior, médio 

e posterior. E cada secção foi novamente dividida no sentido transversal em 

dois fragmentos, a fim de possibilitar a avaliação individual de cada terço. As 

peças foram fixadas em formol a 10% e emblocadas em parafina e em seguida, 

os blocos foram seccionados em cortes de 5 mµ para obtenção das amostras 

que seguiram para coloração de rotina em Hematoxilina-Eosina (HE) e 

montadas com lamínula e Entellan®.  

Exame Histopatológico (HE) 

O estudo microscópico das amostras foi realizado em um microscópio de 

luz Olympus BX 41 nos aumentos de 40, 100 e 400, por dois examinadores 

independentes, os quais não tiveram conhecimento da classificação das 

amostras por grupos. O diagnóstico histopatológico para cada terço 

examinado, foi definido de acordo com os graus da escala que classifica o 

epitélio em normal a carcinoma invasivo (Quadro 3). Cada terço foi 
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diagnosticado de acordo com a alteração mais severa que predominou no 

epitélio. 

Escore Diagnóstico
Histopatológico 

Características Histomorfológicas

0 Normal - 

1 Hiperplasia e/ou 
Hiperqueratose 

Acantose da camada espinhosa e /ou 
hiperplasia das células da camada basal 
e parabasal, aumento da espessura da 

camada de queratina. Ausência de atipia 
celular. 

2 Displasia Leve Alterações confinadas ao terço basal do 
epitélio incluindo: hiperplasia das células 
basais, pleomorfismo e hipercromatismo 
nuclear, aumento do número de figuras 

de mitose da camada basal e parabasal. 
3 Displasia Moderada Alterações displásicas nos dois terços 

basais do epitélio, formação de pontes 
entre as papilas epiteliais devido à 

hiperplasia de células basais, 
queratinização individual das células. 

4 Displasia Severa Alterações displásicas como na displasia 
moderada, estendendo-se para o terço 

superior do epitélio. 
5 Carcinoma in situ Mudanças displásicas do epitélio de 

revestimento em toda espessura. 
6 Carcinoma Invasivo Ilhas de células epiteliais neoplásicas no 

tecido conjuntivo. 

Quadro 3. Escore das alterações histopatológicas no epitélio oral (OMS, 2005)20.

Análise Estatística 

Com a finalidade de verificar se houve diferença na severidade das 

alterações epiteliais desenvolvidas entre o grupo que recebeu apenas 

carcinógeno e os que receberam carcinógeno e laser, foram obtidas as 

estatísticas: média e desvio padrão dos escores, (Técnicas de estatística 

descritiva) e foi utilizado o teste de Kruskal-Wallis para comparação dos 

valores. Foram também comparados os grupos que receberam laser (D, E, F), 

para constatar se o comprimento de onda utilizado, bem como a freqüência de 

irradiação influenciou nos resultados obtidos. 
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No caso de diferenças significantes foram realizadas as comparações 

pareadas (Técnicas de estatística inferencial) pelo teste de Mann-Whitney. O 

programa estatístico utilizado para a obtenção dos cálculos foi o SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences) na versão 13 e a margem de erro 

utilizada foi de 5,0% (Tabela 3). 

RESULTADOS 

Aspectos Clínicos e Macroscópicos 

Foi observado no terço posterior da superfície dorsal da língua, em todos 

os animais estudados, área triangular esbranquiçada discretamente elevada 

compatível com a anatomia fisiológica normal do rato (Figura 1a). Na tabela 1 

estão descritas as alterações clínicas e macroscópicas significantes 

observadas nos grupos experimentais. 

Vale salientar que não houve diferença no padrão clínico entre os grupos 

que receberam carcinógeno e laser e o grupo que recebeu apenas 

carcinógeno. Todas as alterações clínicas observadas foram na superfície 

dorsal da língua e as áreas leucoplásicas e eritroleucoplásicas desenvolvidas 

apresentavam-se com forma e superfície irregulares, muitas vezes num padrão 

multifocal e discretamente papilar (Figuras 1b a 1e). 
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Tabela 1. Alterações Clínicas e Macroscópicas 

GRUPO ALTERAÇÃO LOCALIZAÇÃO NÚMERO DE 
ANIMAIS 

Grupo 
A1 

- - - 

Grupo 
A2 

Leucoplasia  Terço posterior da língua 1 

Grupo 
A3 

Leucoplasia e 
eritroleucoplasia  

Terço posterior e anterior da língua 
respectivamente 

5 

Grupo B - - - 
Grupo C - - - 
Grupo 
D1 

Leucoplasia e 
eritroleucoplasia  

Terço médio e borda lateral esquerda da 
língua respectivamente 

2 

Grupo 
D2 

Leucoplasia e 
eritroleucoplasia

Terço posterior, borda lateral esquerda e 
terço anterior da língua respectivamente 

2 

Grupo 
D3 

- - - 

Grupo 
E1 

Leucoplasia Terço anterior e posterior da língua 4 

Grupo 
E2 

Leucoplasia Borda lateral esquerda e terço posterior 
da língua 

2 

Grupo 
E3 

Leucoplasia Borda lateral esquerda e terço posterior 
da língua 

1 

Grupo F Leucoplasia Borda lateral esquerda da língua 2 

Nos demais tecidos avaliados, nenhuma alteração patológica foi 

visualizada macroscopicamente. 

Aspectos Histopatológicos 

Grupo controle (B e C) 

Nos cortes corados em HE e examinados sob microscopia de luz foi 

observado que o epitélio de revestimento da mucosa lingual consistiu em 

pavimentoso estratificado e queratinizado, com a presença de papilas filiformes 

e/ou fungiformes, o que condiz com uma mucosa especializada. A camada 

basal apresentou camada única de células, melhor visualizada na superfície 

ventral, com núcleos hipercromáticos e polaridade normal, além de mitoses 

normais. A camada espinhosa mostrou-se estreita com queratinócitos 

poliédricos e por vezes bastante volumosos na superfície dorsal. Os grânulos 

de queratohialina eram abundantes na camada granulosa, comumente sendo 
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visualizados na camada espinhosa. Observou-se ainda ortoqueratina por todo 

epitélio de revestimento lingual, sendo mais espessa na superfície dorsal e 

mais estreita e uniforme na região do epitélio de transição e ventre. De acordo 

com a região da língua avaliada perceberam-se diferenças no arranjo papilar. 

Enquanto no terço anterior as papilas eram mais alongadas e afiladas, no terço 

médio e posterior elas eram mais curtas, rombas e organizadas em “blocos”. 

Na região de ventre as projeções papilares eram quase ausentes. Todas essas 

características podem ser observadas nas figuras 2a e 2b. 

Grupo experimental 

Os escores para as alterações histopatológicas do epitélio oral atribuídos 

aos grupos experimentais que receberam apenas o carcinógeno e aos que 

receberam carcinógeno e laser estão apresentados nos gráficos 1 ao 4: 
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Gráfico 1. Distribuição dos graus de displasia no grupo A. 
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Gráfico 2. Distribuição dos graus de displasia no grupo D. 

Gráfico 3. Distribuição dos graus de displasia no grupo E. 
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Legenda: H/H = Hiperplasia/Hiperqueratose, DL = Displasia leve, DM = Displasia moderada, 
DS = Displasia severa, Cis = Carcinoma in situ, CEC = Carcinoma espinocelular. 

O gráfico 1 mostra que no grupo que recebeu apenas o carcinógeno, as 

alterações epiteliais se agravaram a medida que o tempo de indução da 

carcinogênese foi maior. Já nos grupos que receberam carcinógeno e laser foi 

observada uma predominância de alterações epiteliais mais brandas com o 

tempo (Gráficos 2, 3 e 4).  

Considerando toda a amostra (60 ratos) utilizada no estudo foram 

diagnosticadas 3 hiperplasia/hiperqueratose, 23 displasias leves, 12 displasias 

moderadas, 8 displasias severas, 2 carcinomas in situ e 1 carcinoma 

superficialmente invasivo. Vale salientar que os carcinomas in situ e 

superficialmente invasivos desenvolveram-se apenas no grupo A (Gráfico 1).

Além disso, onze espécimes foram diagnosticados como normais (escore 0), 

sendo 10 destes pertencentes ao grupo controle (B e C) e 1 ao grupo A1. Em 

Gráfico 4. Distribuição dos graus de displasia no grupo F. 
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todos os espécimes analisados, as alterações epiteliais mais severas foram 

encontradas nos terços anterior e posterior da língua. 

Na figura 2 está ilustrado o padrão histológico de normalidade (Figuras 

2a e 2b), encontrado nos grupos controles (B e C), além das características 

histopatológicas visualizadas nos casos de displasia leve, moderada e severa 

tanto para o grupo que recebeu apenas carcinógeno (Grupo A) como para os 

grupos que receberam carcinógeno e laser. Em c visualiza-se imagem de 

epitélio com displasia leve em região de ventre de língua (animal do grupo A3 - 

4NQO por 4 meses) onde se observa hiperqueratose, duplicação da camada 

basal, perda de estratificação em 1/3 do epitélio, aumento do número de 

mitoses e projeções epiteliais “em gota”. Em d displasia epitelial leve em animal 

do grupo experimental E3 (4NQO + laser 780nm) onde se observa projeções 

em gota, epitélio ora atrófico ora acantótico, duplicação da camada basal, 

hipercromatismo nuclear e, em região de submucosa, metaplasia do ducto da 

glândula salivar acessória. Nota-se que a camada córnea exibe queratina 

estruturalmente mais “fragilizada”. Em e observa-se displasia moderada em 

epitélio de ventre de língua (animal do grupo A3 – 4NQO 4 por meses) exibindo 

projeções “em gota”, hiperplasia da camada basal, perda de estratificação em 

2/3 do epitélio, mitoses atípicas, hipercromatismo e pleomorfismo nuclear. Em f

observa-se displasia moderada em epitélio de ventre de língua (animal do 

grupo D1 – 4NQO + laser 660nm) exibindo projeções epiteliais rombas, 

acantose, duplicação da camada basal, perda de estratificação em 2/3 do 

epitélio, aumento do número de mitoses e pleomorfismo nuclear. Em g imagem 

de displasia epitelial severa em dorso de língua (animal do grupo A3 - 4NQO 

por 4 meses). Observa-se projeções epiteliais em gota, acantose, hiperplasia 
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da camada basal, perda de estratificação e diferenciação celular estendendo-

se para o terço superior do epitélio, hipercromatismo e pleomorfismo nuclear, 

aumento do número de células claras e de mitoses. Em h displasia epitelial 

severa em ventre de língua (animal do grupo D2- 4NQO + laser 660nm). 

Observa-se atrofia intensa com perda de estratificação estendendo-se para o 

terço superior do epitélio, hipercromatismo e pleomorfismo nuclear, projeções 

epiteliais em gota. 

As figuras 3a e 3b mostram os achados nos espécimes que 

desenvolveram carcinoma in situ e superficialmente invasivo respectivamente, 

em animal do grupo A3 (4NQO por 4 meses). Em a observa-se perda das 

papilas gustativas com hiperqueratose, acantose, projeções epiteliais rombas 

com perda da estratificação normal, aumento do número de mitoses, 

disceratose, hipercromatismo e pleomorfismo nuclear. Em b há alterações 

celulares em toda espessura do epitélio e invasão de células neoplásicas na 

região de lâmina própria. 

Além das características displásicas encontradas tanto no grupo A como 

nos grupos D, E F, é importante comentar outros achados histológicos 

considerados alterações patológicas. Foi possível observar infiltrado 

inflamatório praticamente em todas as amostras que receberam agente 

carcinógeno, o qual variou de leve a moderado, muitas vezes provocando 

exocitose e reação liquenóide (Figura 3c). A tabela 2 mostra a freqüência de 

infiltrado inflamatório e reação liquenóide em cada grupo. Houve também um 

aumento no número de células claras (Grupo A, D, E, F) quando comparado ao 

controle (Grupo B e C) que pode representar uma degeneração hidrópica de 

células da camada basal e parabasal (Figura 3d). No tecido conjuntivo foi 
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observado edema, vasos congestos e dilatados em poucos casos. Vale 

salientar que o infiltrado inflamatório foi muito mais discreto nos casos que 

receberam laserterapia independente do comprimento de onda utilizado.  

Tabela 2. Freqüência de infiltrado inflamatório e reação liquenóide entre os grupos. 

GRUPO INFILTRADO 
INFLAMATÓRIO

REAÇÃO 
LIQUENÓIDE

A1 100%  40% 
A2 100%  60% 
A3 100%  60% 
D1 100% 80% 
D2 100% 40% 
D3 80% 60% 
E1 100% 20% 
E2 100% 20% 
E3 100% 50% 
F 100% 40% 

Uma característica interessante que foi verificada em algumas amostras 

dos grupos A, D, E, F foi uma tendência de ocorrer acantólise no epitélio, 

muitas vezes formando uma fenda com aspecto semelhante a pênfigo (Figura 

3e). Os grupos que receberam carcinógeno e laser mostraram um epitélio mais 

sofrido e irritado, com as camadas superficiais fragilizadas, descamando a 

camada córnea (comparar figuras 2c e 2d). Outro achado ocasional visto 

apenas nos grupos E3 e F foi a metaplasia escamosa de ducto glandular 

(Figuras 3f e 2d ). 

Análise Estatística 

A tabela 3 apresenta a média e desvio padrão dos escores atribuídos 

para cada grupo, além dos valores de p obtidos após comparação dos grupos 

experimentais e controle de acordo com o tempo de avaliação. 
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Tabela 3. Média e desvio padrão dos escores por grupo e tempo de avaliação. 

Tempo de avaliação
Grupo 2 meses 3 meses 4 meses Valor de p

Média ± DP Média ± DP Média ± DP 
     

• A 1,80 ± 1,10 (a) 3,60 ± 1,14 (b) 4,40 ± 1,14 (c,α)

p(1) = 0,019* 

• D 3,00 ± 0,71 2,60 ± 1,14 2,80 ± 0,84 (β)

p(1) = 0,826 

• E 2,60 ± 0,89 2,20 ± 0,45 2,00 ± 0,00 (β)

p(1) = 0,291 

• B 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 p(1) = 1,000 

• C 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 p(1) = 1,000 

• F 1,60 ± 0,55 

Valor de pI
(1) p(1) = 0,152 p(1) = 0,120 p(1) = 0,007*

Valor de pII
(2) p(2) = 0,017* p(2) = 0,005* p(2) = 0,005*

Valor de pIII
(2) p(2) = 0,058 p(2) = 0,197 p(2) = 0,041*

Valor de pIV
(2) p(2) = 0,005* p(2) = 0,004* p(2) = 0,003*

Valor de pV
(2) p(2) = 0,134

     
(*): Diferença significante a 5,0%. 
(1): Através do teste de Kruskal Wallis. 
(2): Através do teste Mann-Whitney. 
Obs 1.: pI = Valor do teste entre os grupos A, D e E para cada tempo de avaliação; pII = Valor do teste entre os 
grupos B e A para cada tempo de avaliação; piii = Valor entre os grupos B  e D para cada tempo de avaliação; 
piv = Valor do teste entre os grupos C e E para cada tempo de avaliação; pV = Valor do teste entre os grupos E e 
F na avaliação com 4 meses. 
Obs 2: Se as letras minúsculas entre parêntesis são distintas existe diferença significante entre os tempos 
correspondentes de avaliação no grupo A.  
Obs 3: Se as letras gregas entre parêntesis são distintas existe diferença significante entre os grupos 
correspondentes no tempo de avaliação de 4 meses.  

Para o grupo que recebeu apenas o carcinógeno (Grupo A), as médias 

do escores aumentaram com o tempo de avaliação (p<0,05) e através das 

comparações pareadas do teste de Mann-Whitney comprovou-se diferença 

significante entre cada um dos tempos. Ao compará-lo ao grupo controle, 

diferenças significantes foram registradas para cada tempo de avaliação (p< 

0,05). 
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Nos grupos D e E, a média dos escores reduziu com o tempo de 

avaliação, entretanto sem diferença significante entre os tempos (p > 0,05). Ao 

compará-los aos seus respectivos controles, grupos B e C, foram observadas 

diferenças significantes para cada tempo (Tabela 3), exceto o grupo D, no qual 

só houve diferença estatisticamente significante com 4 meses de aplicação do 

carcinógeno (p<0,05). A análise estatística também mostrou que o laser de 

660nm influenciou o processo da carcinogênese de forma semelhante ao de 

780nm (p>0,05). 

Entre os grupos experimentais A, D e E observou-se que na avaliação 

com 2 meses a média mais elevada ocorreu no grupo D, enquanto que nas 

avaliações com 3 e com 4 meses as médias mais elevadas ocorreram no grupo 

A. No entanto, diferença significante entre os três grupos experimentais foi 

registrada apenas para o tempo de 4 meses (p<0,05), no qual o grupo A obteve 

a maior média dos escores. (Tabela 3).  

Não se comprovou diferenças entre os grupos E3 e F (p>0,05), o que 

mostra que não houve influência no processo de indução da carcinogênese 

quando o laser de 780nm foi aplicado 4 vezes na semana durante 4 meses ou 

apenas 6 irradiações durante 1 semana. 

DISCUSSÃO 

Várias lesões orais são de relevância particular para o câncer oral: 

leucoplasia, líquen plano, eritroplasia e eritroleucoplasia. De acordo com 

Tsantoulis et al. (2007)21 aproximadamente 10 a 15% das leucoplasias orais 

são diagnosticadas como displasia leve a moderada e outras 5% podem ser 

diagnosticadas como displasia severa ou carcinoma in situ. A eritroplasia oral é 
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rara, mas tem um alto risco de progressão para o câncer (14 a 50%) e é 

freqüentemente diagnosticada histologicamente como displasia epitelial severa 

ou carcinoma in situ. Nesse estudo houve a formação de lesões leucoplásicas 

e eritroleucopásicas, as quais estavam associadas histologicamente aos 

diversos graus de displasia epitelial e em alguns casos ao desenvolvimento do 

carcinoma in situ e superficialmente invasivo. 

A associação dos achados clínicos e histopatológicos em cada grupo é 

condizente. No grupo A, por exemplo, quanto maior o tempo de aplicação do 

carcinógeno foi verificada a maior ocorrência de eritroplasia associada às 

alterações epiteliais mais severas. Enquanto que nos grupos que receberam 

carcinógeno e laser houve uma tendência ao desenvolvimento de alterações 

displásicas mais brandas associadas clinicamente a lesões brancas, à medida 

que se prolongou o período de indução carcinogênica. 

A partir da comparação do grupo que recebeu apenas o carcinógeno 

com o grupo controle, podemos afirmar que tanto as alterações clínicas como 

histopatológicas mostraram que a severidade aumentou, quanto mais longo o 

tempo de exposição ao 4NQO. Este fato está de acordo com vários 

autores15,17,22 que relataram ainda que o surgimento de carcinomas é lento, em 

torno de 4 a 5 meses de indução carcinogênica. Acreditamos que as alterações 

foram mais severas no terço anterior devido à aplicação tópica direta e repetida 

na região e na parte posterior pelo contato constante do 4NQO durante a sua 

ingestão pelo animal, o que corrobora com os achados de (VERED et al., 

2007)13. 

Dessa forma, fica evidente para o grupo A, a associação da progressão 

das alterações epiteliais displásicas com o aumento do período de aplicação do 
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carcinógeno, o que explica o desenvolvimento de um carcinoma 

superficialmente invasivo no grupo A3 23,24,25 . No entanto, este fato não foi 

visto nos grupos que receberam a irradiação laser associada à indução da 

carcinogênese (grupos D, E e F). Ao contrário do grupo A, nos grupos D, E e F 

as alterações epiteliais foram mais discretas e não mostrou uma progressão 

significante com o tempo.  

Adicionalmente, não foi verificado efeito distinto no processo da 

carcinogênese entre as amostras irradiadas com 660 e 780nm de comprimento 

de onda. No entanto, as alterações epiteliais proporcionadas no grupo que 

recebeu carcinógeno e laser 780nm quando comparadas ao controle foram 

significantes para todos os tempos de avaliação, enquanto que para o grupo 

que recebeu 660nm só houve diferença significante com relação ao seu 

controle, com 4 meses de indução da carcinogênese. Para o grupo que 

recebeu o laser 4 vezes na semana junto ao carcinógeno durante 4 meses 

(Grupo F), não foi obtido nenhum resultado diferenciado, ele mostrou-se com 

alterações semelhantes aos grupos D e E. 

 Na realidade esperava-se que a irradiação laser proporcionasse um 

agravamento das alterações displásicas e uma progressão das fases da 

carcinogênese, já que a luz laser mostra em diversos estudos, uma ação 

biomodulatória positiva no processo de proliferação de células benignas e 

malignas4,7,8,9,26. Além disso, é relatado que a laserterapia promove um 

aumento na produção de oxigênio singleto27 e fatores de crescimento28, os 

quais incrementam ainda mais a proliferação celular.  

Sabe-se que o 4NQO promove alterações moleculares e histológicas 

antes mesmo das alterações clínicas24,29. Então, é possível que o tecido nos 
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grupos D, E e F tenha se tornado displásico, contudo sem solução de 

continuidade. Logo, o laser não teve efeito significativo, já que ele atua apenas 

em tecido danificado30. Isso explica o seu efeito cicatrizante em ulcerações 

aftosas, ulcerações traumáticas, herpes e queilite angular31 e mucosite32. 

De acordo com Karu (1989)30, se o tecido é completamente funcional no 

momento da irradiação, não existe nada para a irradiação laser estimular e 

nenhum efeito cicatrizante, ou seja, proliferação celular será observada. No 

entanto, se o tecido estiver danificado, a irradiação tentará estimular o reparo. 

Além disso, o estímulo a proliferação de células tumorais depende da 

taxa de mitose no momento da irradiação33. Nos grupos que receberam 

carcinógeno e laser, a alteração mais intensa desenvolvida foi de displasia 

severa, não havendo ainda células malignas, as quais acredita-se que seriam 

mais susceptíveis ao processo indutor proliferativo por apresentarem uma 

cascata de sinalização bastante alterada e autonomia para se multiplicar. 

Talvez, devido a ação anti-inflamatória e reparadora do laser, ele tenha 

impedido a progressão da carcinogênese induzida pelo 4NQO, já que atuou em 

suas fases iniciais de inflamação e desintegração tecidual. É como se o 

carcinógeno tentasse alterar o tecido, mas o laser com suas propriedades 

terapêuticas não permitisse que esse evento fosse desencadeado. Por isso, a 

alteração tecidual mais severa do grupo que recebeu carcinógeno e laser foi a 

displasia moderada e severa, enquanto que no grupo A houve a formação de 

de 2 carcinomas in situ e 1 carcinoma superficialmente invasivo. 

Vale salientar que apesar de todas as amostras teciduais submetidas à 

carcinogênese, incluindo os grupos D, E e F (com laser) terem apresentado 

infiltrado inflamatório crônico, este foi muito mais discreto nas amostras que 
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receberam a irradiação laser associada a indução carcinogênica. Isso pode ser 

explicado pela ação anti-inflamatória do laser de baixa intensidade, reduzindo 

edema, hiperemia e normalizando a circulação2.

Além dos achados de displasia, outros aspectos histopatológicos 

puderam ser observados durante a realização deste estudo. Dentre esses 

achados ocasionais, se destacou o aumento de células de aspecto claro, que 

possivelmente representam melanócitos, independente se o grupo recebeu ou 

não a laserterapia, De acordo com Katchburian, Arana (2004)34 o epitélio que 

recobre as papilas filiformes possui numerosos melanócitos, numa proporção 

de 1 melanócito para 5 queratinócitos. Nas amostras induzidas a 

carcinogênese a relação de melanócitos e queratinócitos está alterada. Haveria 

assim a necessidade de confirmação imunoistoquímica para os anticorpos 

(S100, HMB45 ou Melano A) para detectar se são melanócitos ou se é uma 

degeneração hidrópica induzida pelo infiltrado inflamatório. Independente disso 

sabe-se que esse achado histológico não é normal quando comparado ao 

grupo controle que possui um número bem inferior de células claras e é 

possível que essas características façam parte das alterações epiteliais 

displásicas do modelo animal utilizado. 

A acantólise das células localizadas nas papilas epiteliais também foi 

observada em alguns animais dos grupos experimentais, fato esperado para as 

alterações displásicas, já que as células adquirem uma maior motilidade e 

tendência à migração. Em poucos casos, dentre os que receberam o 4NQO por 

3 ou 4 meses, a acantólise exibiu tendência à formação de fendas semelhantes 

ao pênfigo vulgar. Este padrão pode representar um processo de acantólise 
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bastante acentuado com resposta autoimune ativada pelo carcinógeno 

químico, porém mais estudos são necessários para comprovar este achado. 

O laser, independente do comprimento de onda utilizado, não aumentou 

a severidade das alterações epiteliais durante a carcinogênese oral 

experimental. Pelo contrário, houve sinais de amenização das alterações 

morfológicas provocadas pelo carcinógeno químico, colaborando para o 

desenvolvimento de lesões displásicas mais brandas. 
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Figura 1 – Aspecto macroscópico de línguas de ratos Wistar. 

a. Aspecto clínico de normalidade da língua em animal do grupo controle.  
b. Lesão leucoplásica multifocal localizada em terço anterior e posterior da 
língua de animal do grupo A3.  
c. Lesão eritroleucoplásia no terço anterior da língua de animal do grupo A3.  
d. Lesão leucoplásica no terço posterior da língua de animal do grupo E3.  
e. Lesão leucoplásica no terço médio e discreta eritroplasia no terço anterior da 
língua de animal do grupo E2. 
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Figura 2 - Fotomicrografia de corte histológico da língua. 

a e b. Aspecto de normalidade do epitélio de revestimento da superfície dorsal 

e ventral da língua respectivamente em animal do grupo controle (H.E.- 200X).  

c. Displasia leve em região de ventre de língua em animal do grupo A3 - 4NQO 

por 4 meses (H.E.- 400X).  

d. Displasia leve em região de ventre de língua em animal do grupo 

experimental E3 - 4NQO + laser 780nm (H.E. – 200X).  

e. Displasia moderada em região de ventre de língua em animal do grupo A3 - 

4NQO 4 por meses (H.E.- 400X).  

f. Displasia moderada em região de ventre de língua em animal do grupo D1 - 

4NQO + laser 660nm (H.E.- 400X).  

g. Displasia severa em região de dorso de língua em animal do grupo A3 - 

4NQO por 4 meses (H.E.- 200X).  

h. Displasia severa em região de ventre de língua em animal do grupo D2 - 

4NQO + laser 660nm (H.E.- 400X). 
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Figura 3-  Fotomicrografia das alterações histopatológicas adicionais. 

a. Carcinoma in situ em dorso de língua de animal do grupo A3 - 4NQO por 4 

meses (H.E.- 200X).  

b. Carcinoma superficialmente invasivo em ventre de língua de animal do grupo 

A3. (H.E.- 400X).  

c. Displasia leve exibindo intenso infiltrado inflamatório crônico em aspecto de 

reação liquenóide (animal do grupo A3) (H.E.- 200X).  

d. Aumento do número de células claras da camada basal e parabasal (animal 

do grupo A1) (H.E.- 400X).  

e. Formação de fendas intraepiteliais semelhante ao pênfigo vulgar (animal do 

grupo A3) (H.E.- 400X).  

f. Displasia epitelial leve e metaplasia escamosa do ducto da glândula salivar 

menor em região de submucosa em animal do grupo E3 (H.E. 200X). 
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Anexo A 

Parecer do comitê de ética em experimentação animal 
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