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RESUMO
O presente  estudo  teve como objetivo  verificar  a  ação  da bioinibição  do  laser,  para  fins terapêuticos no processo
patológico.  Os  estudos  foram  realizados  no  laboratório  de  microbiologia  do  Centro  Universitário  de  Maringá  –
Unicesumar, em um período de 4 dias, com o material de estudo a bactéria  pseudômonas Aeroginosa, preparadas e
padronizadas em salina com turbidez de 0,5 da escala de MC FARLAND, cultivada no meio de cultura Muller Hinton
Agar. Foram vazados 52 placas de petri dentro do fluxo laminar com bico de bulsen ligado, onde foi aplicado 15ml do
meio de cultivo Muller Hinton Agar em cada placa de petri com a ajuda de uma micropipeta. Após isso foi irradiado o
laser a 50J/cm² a 10cm de distância do feixe de luz com a ajuda do PHmetro durante 01min e 24seg. O laser utilizado
para  bioinibição  foi  o  ENDOPHOTON  da  marca  KLD,  calibragem  da  caneta:  660nm  –  20mw,  dose:  50J/cm²,
profundidade: superficial, freqüência: contínua. No final após 24horas de permanência da placa de petri na estufa, as
placas foram retiradas para contagem. A contagem foi realizada com a ajuda do espectrofotômetro, um contador de
colônias manual CP608, onde foi analisado a formação de colônias bacteriológica em cada placa de petri.  Espera-se
com esse estudo a diminuição ou ausência da proliferação celular,  para o estudo presente a bactéria pseudômonas
aeruginosa a fim de atuar no processo patológico das ulceras de decubitos, assim obtendo o efeito terapêutico desejado,
atuando em processos infecciosos ou em patologias com alto índice de mortalidade como tumores. 
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1 INTRODUÇÃO

 Atualmente,  a  aplicação  dos  diferentes  tipos  do  laser possibilitou  uma  alteração  nos
procedimentos na área da saúde, sendo um dos grandes avanços na área médica, utilizando a
radiação eletromagnética  para  reverter  quadros patológicos (RIBEIRO,  2011).  O  laser pode ser
utilizado  com  o  intuito  analgésico  e  anti-inflamatório,  dores  musculares  entre  outras  situações
patológicas, sendo comumente utilizado no tratamento de feridas, ulceras de decúbito, queimaduras
e lúpus eritematoso (BÉLANGER, 2012). 

A  laserterapia  de baixa potência é um dos recursos para auxiliar a reparação ou inibição
tecidual, por meio de seus efeitos biomoduladores, considerando as variáveis presentes para este
efeito, como, o comprimento de onda, com fluência, potencia, tempo de tratamento e irradiância
(TÚNER; HODES, 2010). 

O laser de baixa intensidade tem diversos efeitos benéficos como por exemplo o aumento da
migração de células  de defesa, o que promoverá o combate do processo inflamatório e infeccioso e
eliminação dos microorganismos ofensores. Além disso poderá ocorrer o efeito bioestimulação, que
consiste no acelerar da remodelação tecidual reduzindo significativamente as feridas (ANDRADE,
2014),  pois  desencadeará  um  processo  de  cicatrização  e  liberação  de  mediadores  químicos
(MARCOM;  ANDRÉ,  2005;  JUNQUEIRA;  CARNEIRO  2013),  tendo  esta  terapia  o  objetivo  de
acelerar o reparo do tecido e inibir a proliferação de microbactérias que possa causar infecção no
local injuriado (MARCOM; ANDRÉ, 2005). 
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Nos últimos anos tem-se observado um aumento na multi resistência bacteriana, tendo a 
Pseudomonas aeruginosa, bactéria gram-negativa, grande facilidade em desenvolver resistência aos
antibióticos (FIGUEIREDO et al, 2007) despertando preocupações aos profissionais da saúde 
(SANTOS; BREZOLIN; HORNER, 2014). Dessa forma, considerando os efeitos benéficos do laser e 
a presença frequente destas microbactérias, principalmente no ambiente hospitalar, este estudo teve
por objetivo investigar o efeito do laser a 50J cm² na cultura da bactéria pseudômonas aeruginosa, a 
fim de avaliar o efeito inibitório do mesmo.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

O presente estudo foi  realizado no laboratório de microbiologia do Centro Universitário de
Maringá – Unicesumar, em um período de 4 dias seguindo os critérios descritos abaixo.

No 1° Dia Os meios de cultura utilizados para o cultivo da bactéria  pseudomonas foi Muller
Hinton Agar onde para a preparação do meio de cultura foram suspensos 36,0g de pó em 1 litro de
agua  destilada  ou  deionizada,  posteriormente  aquecendo  até  ferver  e  misturando  até  dissolver
completamente. As bactérias foram previamente padronizadas em salina com turbidez de 0,5 da
escala de MC FARLAND. Foram também selecionados 52 placas de petri de vidro 8x8 para amostra,
onde foram autoclavados na máquina de autoclave vertical da marca PHOENIX SÉRIE 8245. 

No 2º dia foram vazados 52 placas de petri dentro do fluxo laminar da marca QUIMIS com
bico de bulsen ligado, onde foi aplicado 15ml do meio de cultivo Muller Hinton Agar em cada placa
de petri com a ajuda de uma micropipeta. Após secagem, foi levado a geladeira onde permaneceu
por 24hs.

Ao 3º Dia, com uma micropipeta de 100μl, foram pipetados 100μl da bactéria pseudômonas
mais 100μl de Muller Hinton Agar em uma placa de poços (selecionado 1 poço), dentro do fluxo
laminar com o bico de bulsen ligado. Após isso foi irradiado o laser a 50J/cm² a 10cm de distância do
feixe  de  luz  com  a  ajuda  do  PHmetro  durante  01min  e  24seg  sendo  esse  tempo  definido
automaticamente  pelas  configurações  do  aparelho.  Em  cada  poço  foi  realizado  o  processo  de
introdução do meio de cultura a 100μl e pseudômonas a 100μl e a irradiação do laser, os poços
foram  selecionados  aleatoriamente  para  o  processo.  O  laser utilizado  para  bioinibição  foi  o
ENDOPHOTON da marca KLD, calibragem da caneta: 660nm – 20mw, dose: 50J/cm², profundidade:
superficial, freqüência: contínua. Foram utilizados 26 poços que foram inibidos e 26 poços que não
tiveram ação do LASER para crescimento normal bacteriológico. Após a irradiação as placas foram
levados à estufa a 36,5 ºC onde permaneceram por 24hs.

No 4º dia foi realizado a contagem, após 24horas de permanência da placa de petri na estufa,
as  placas  foram  retiradas  para  contagem.  A  contagem  foi  realizada  com  a  ajuda  do
espectrofotômetro, um contador de colônias manual CP608 da marca PHOENIX LUFER CO, onde
foi  analisado  a  formação  de  colônias  bacteriológica  em  cada  placa  de  petri.  Para  análise  da
estatística,  foi  utilizado o programa MICROSOFT EXCEL 2013 onde foram analisados a média,
desvio padrão e coeficiente de variação.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Observou-se  no  presente  estudo  que  a  aplicação  do  laser apresentou  uma  alteração
significativa em relação ao processo de respiração celular (p 0,00013) da bactéria P. Aeroginosa, na
diminuição da formação de colônias bacteriológicas (41,06%) quando comparados ao crescimento
normal (Figura 1). 
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Figura 1: Efeito  do LASER  a 50J/cm², sobre a proliferação da bactéria pseudomonas em relação ao controle

Este  trabalho  mostra  a  ação  da  TFD  (terapia  foto  dinâmica)   na  respiração  da  bactéria
pseudômonas,  analisando  o  efeito  da  irradiação  do  laser sobre  seu  processo  fisiológico  de
proliferação celular. A procura por terapia alternativas e medicamentosas vem aumentando cada vez
mais, devido ao crescimento de infecções por bactérias. A carência desse tipo de estudo mostra que
ainda desconhecemos alguns efeitos e particularidades específicas sobre esse tipo de terapia foto
dinâmica. Tina karu (1987) foi a primeira pesquisadora a demonstrar o efeito de biomodulação do
laser com experimentos in vitro. Segundo Chavantes (2009), se a dose for demasiadamente baixa
(menor que 0,1J/cm²), ou muito alta (maior que 10J/cm²), não se obterá a estimulação, mas sim a
bioinibição, como efeitos analgésicos e de contenção da hipertrofia das células.

Nowotny et al. (2011) demonstram estudos com o mesmo objetivo biomodulatório aplicado em
cultura de fungos paracoccidioides brasiliensis in vitro utilizando um Emissor de Luz com densidade
de  potência  de  68mW,  comprimento  de  onda  de  630nm,  emissão  contínua   de  irradiação  e
densidade de energia aproximadamente de 30J/cm², onde obteve como resultado a diminuição da
respiração celular em fungos, sugerindo que a TFD pode estar relacionado a efeitos de membrana
plasmática celular capazes de gerar uma resposta oposta ao próprio crescimento celular. No entanto
não foram encontrados trabalhos científicos utilizando tanto a dosagem utilizada no presente estudo,
quanto com a utilização da bactéria pseudômonas aeruginosa. 

Devido  à  baixa  toxidade  do  laser,  ao  grande  potencial  antimicrobiano  e  aos  resultados
apresentados, a TDF sugere uma excelente alternativa de terapia com já foi  descrito em alguns
outros estudos (CHAVANTES, 2009). A forma a TFD nesse aspecto biomodulatório apresenta-se
promissor e inovador para tratamento não medicamentoso na proliferação bacteriológica, no entanto
em decorrência da escassez de estudos relacionados, ressalta-se a importância da realização de
novos estudos e prática possamos comprovar o efeito da terapia nos próximos anos. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A terapia  com o  laser a  50J/cm²  com  calibragem da caneta  a 660nm – 20mw,  dose de
50J/cm²,  profundidade  superficial  e  frequência  contínua,  levou  a  uma diminuição  da  respiração
celular da bactéria pseudômonas e um aumento da inibição de colônias bacteriológicas, podendo ser
uma alternativa promissora  pelo fato do  laser não interferir invasivamente, podendo ser usado em
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comum  com  a  terapia  medicamentosa  auxiliando  ainda  mais  na  eliminação  da  proliferação
bacteriológica,  sendo  possível  uma  recuperação  mais  rápida  e  eficaz  para  o  paciente  para  o
tratamento de infecções pela bactéria pseudômonas Aeruginosa. 
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