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RESUMO 

O LASER de baixa potência é uma tecnologia utilizada na área da saúde como terapia 

coadjuvante a diversas doenças. A utilização de terapias conservadoras como coadjuvantes 

a terapia medicamentosa, visam potencializar as repostas terapêuticas. Atualmente há 

algumas contraindicações para utilização do LASER em tratamentos de pacientes humanos 

com feridas abertas, região tumoral e útero gravídico. Sendo assim, o zebrafish é um 

organismo consolidado como modelo experimental nas áreas biológica, biomédica e 

ambiental. O objetivo do presente trabalho é avaliar o desenvolvimento de embriões e larvas 

do zebrafish (D. rerio) expostos ao LASER de baixa potência. Utilizou-se o flash LASERIII 

com saída transversa do feixe 0,028 cm2, potência 100 mW, fluência 35, 70 e 140 J/cm2, 

energia total de 1, 2 e 4 J(Joules), meio ativo InGaAlP. Os dados foram avaliados segundo o 

comportamento de normalidade Lilliefors através dos testes Exato de Fisher, teste t, Mann-

Whitney, Kruskal-Wallis (post hoc-Dunn) e Regressão Linear pelo programa ORIGIN 7.0. A 

taxa de mortalidade acumulativa e eclosão em embriões (D. rerio) expostos ao LASER no 

espectro vermelho 660 nm e infravermelho 830 nm 1, 2 e 4 J de 24 - 24 h para 96 hpf não 

foi estatisticamente significativas em relação ao comprimento de onda em doses de energia 

em Joules (p ˃ 0,05), O LASER infravermelho 830 nm 4J, não interferiu no desenvolvimento 

de embriões e larvas (D. rerio), quando expostos de 24 - 24 h por um período de 216 hpf. A 

taxa de mortalidade acumulativa no grupo controle foi 23 % maior que no grupo LASER e a 

taxa de eclosão no grupo LASER foi estatisticamente significativa (p ˂ 0,05). A taxa de 

mortalidade acumulativa em embriões e larvas (D. rerio) quando expostos de forma 

intensiva ao LASER, foi estatisticamente significativa, assim como a taxa de eclosão (p ˂ 

0,05) para 96 hpf. Não houve diferenças estatisticamente significativas para comprimento 

larval entre o grupo controle em relação ao grupo LASER 24 - 24 h e LASER intensivo (p ˃ 

0,05). A taxa de batimentos cardíacos no grupo LASER 24 - 24 h foi estatisticamente 

significativo em relação ao grupo controle e ao grupo LASER intensivo (p ˂ 0,05). A taxa de 

movimentos espontâneos foi estatisticamente significativa, quando comparada ao grupo 

controle e ao grupo LASER intensivo (p ˂ 0,05). A taxa de edema no grupo controle foi 

estatisticamente significativa em relação ao grupo LASER 24 - 24 h para 96 hpf (p ˂ 0,05). A 

taxa de edema no grupo LASER intensivo não foi estatisticamente significativa, no entanto, 

assim como no grupo LASER 24 - 24 h, o edema no grupo controle foi maior que no grupo 

LASER. A escassez de referencial teórico sobre essa temática reforça o pioneirismo desse 

trabalho realizado in vivo. Os resultados desse estudo ressaltam a importância da utilização 

de embriões e larvas (D. rerio) como Sistema - modelo em pesquisas biológicas, ambientais 

e biomédicas. As análises dos dados sugerem que as contraindicações para irradiação com 

o LASER de baixa potência em pacientes durante o período gestacional sejam revistas.  

 

PALAVRAS CHAVE: (D. rerio), embriogênese, fotobiomodulação, teratogenia. 
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ABSTRACT 

 

The low-power LASER is a technology used in the area of health as adjuvant therapy for 

various diseases. The use of conservative therapies as adjuncts to drug therapy, aim to 

potentiate therapeutic responses. There are currently some contraindications for the use of 

LASER in treatments of human patients with open wounds, tumor region and gravid uterus. 

Thus, zebrafish (D. rerio) is a consolidated organism as an experimental model in the 

biological, biomedical and environmental areas. The objective of the present work is to 

evaluate the development of embryos and larvae of zebrafish (D. rerio) exposed to low-

power LASER. The LASER III flash with transverse beam output 0,028 cm2, power 100 mW, 

creep 35, 70 and 140 J / cm2, total energy of 1, 2 and 4 J (Joules), InGaAlP active medium, 

was used. The data were evaluated according to the normality behavior of Lilliefors using 

Fisher's exact test, t-test, Mann-Whitney, Kruskal-Wallis (post hoc-Dunn) and Linear 

Regression by the ORIGIN 7.0 program. The cumulative mortality rate and hatching in 

embryos (D. rerio) exposed to the LASER in the red spectrum 660 nm and infrared 830 nm 

1, 2 and 4 J from 24 - 24 h to 96 hpf was not statistically significant in relation to the 

wavelength in energy doses in Joules (p ˃ 0,05), infrared laser 830 nm 4J, did not interfere in 

the development of embryos and larvae (D. rerio), when exposed from 24 - 24 h for a period 

of 216 hpf. The cumulative mortality rate in the control group was 23 % higher than in the 

LASER group and the hatching rate in the LASER group was statistically significant (p ˂ 

0,05). The cumulative mortality rate in embryos and larvae (D. rerio) when exposed 

intensively to LASER was statistically significant, as was the hatching rate (p ˂ 0,05) for 96 

hpf. There were no statistically significant differences for larval length between the control 

group compared to the LASER group 24 - 24 h and intensive LASER (p ˃ 0,05). The rate of 

heart rate in the LASER group 24 - 24 h was statistically significant in relation to the control 

group and the intensive LASER group (p ˂ 0,05). The rate of spontaneous movements was 

statistically significant when compared to the control group and the intensive LASER group 

(p ˂ 0,05). The rate of edema in the control group was statistically significant in relation to the 

LASER group 24 - 24 h for 96 hpf (p ˂ 0,05). The rate of edema in the intensive LASER 

group was not statistically significant; however, as in the LASER group 24 - 24 h, the edema 

in the control group was higher than in the LASER group. The scarcity of theoretical 

reference on this theme reinforces the pioneering of this work carried out in vivo. The results 

of this study highlight the importance of the use of embryos and larvae (D. rerio) as a model 

system in biological, environmental and biomedical research. Data analysis suggests that 

contraindications for low-power LASER irradiation in patients during the gestational period 

should be reviewed. 

 

KEYWORDS: (D. rerio), embryogenesis, photobiomodulation, teratogeny. 
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1 Introdução 

 

A luz é algo complexo e já gerou diversas discussões ao longo dos anos. 

Faz parte de grandes eventos no cosmo dentre esses a teoria do Big Bang 

(ALPHER, 1999; ROBSON, 2017).  Em 1666, Isaac Newton postulou através de 

experimentações que a luz branca após passar por um prisma forma bandas de 

cores com espectros distintos. Posteriormente Newton sugere que a luz é formada 

por partículas, essa proposta se perdurou até o final do século XIX (YOUNG;  

FREEDMAN, 2009; HALLIDAY, 2009). 

No entanto, em 1801, Thomas Young, postulou através de seu experimento 

de fenda dupla que os fótons de luz podem se comportar como ondas (CATORZE, 

2009; YOUNG e FREEDMAN, 2009; MOURA e BOSS, 2015). Planck, um dos 

criadores da física quântica contribui de forma brilhante com sua constante, (E = 

hf), sendo base fundamental para as teorias de Albert Einstein em 1905 com as 

teorias do efeito fotoelétrico e fenômeno físico da emissão estimulada (ALPHER, 

1999; CATORZE, 2009; HALLIDAY, 2009).   

Os postulados de Newton, Young, Planck e Einstein, foram à base 

fundamental para Theodore Maiman, na criação do primeiro LASER, “amplification 

by stimulated emission of radiation”, ou seja, “amplificação da luz por emissão 

estimulada de radiação” posteriormente o LED, “light emitting diode”, que significa 

“diodo emissor de luz”, tecnologia mais acessível e, com as mesmas propriedades 

de interação com tecido biológico e respostas terapêuticas (HALLIDAY, 2009; 

ZIELÍNSKA et al., 2017). 

A utilização de LASERs de baixa potência  ou seja, até 500 mW como 

terapia coadjuvante à terapia medicamentosa visa potencializar as respostas 

terapêutica PRYOR e MILLIS, 2015; LIMA et al., 2017; HIRSCHBERG e MADSEN, 

2017; RIEGEL e GODBOLD Jr, 2017; KIRO et al., 2017).  

As intervenções com LASER ou LED são particularmente importantes e 

não invasivas dentre as tecnologias em ascensão. No entanto, se faz necessária 

capacitação técnica, conhecimento clínico e ético quanto à sua utilização (TATA e 

WAYNANT, 2011; PAASCH et al., 2017).  
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Os fótons do LASER de baixa potência atuam como fotossensibilizantes, 

gerando resposta de ativação ou inibição de atividades biológicas. A interação via 

LASERs ou LEDs com cromóforos fotorreceptores; seus mecanismos de respostas 

biomoleculares e homeostasia celular ainda não estão bem elucidadas (CHUNG et 

al., 2012; KARU, 1999 e 2014).  

A fotobiomodulação com a utilização do LASERs ou LEDs tem crescido de 

uma maneira considerável nos últimos 30 anos e encorajando novos 

pesquisadores na busca de protocolos que proporcionem melhorias quanto a 

dosimetria, compreensão dos mecanismos de ação e modulação do fóton com 

tecidos biológicos (FUKUDA e MALFATTI, 2008; CHUNG et al., 2012; KARU, 

2014). A ascensão dessa tecnologia LASER nas últimas três décadas está 

relacionada ao baixo custo, por ser uma técnica não invasiva e por obtenção de 

resultados promissores em diversas áreas da saúde como: medicina veterinária, 

medicina esportiva, odontologia, medicina convencional e fisioterapia. 

Os resultados dos seguintes postulados sugerem que o LASER de baixa 

potência promove melhorias do índice hemodinâmico em ratas com pré-eclâmpsia 

(SUN et al., 2010); modulação de processos metabólicos e cicatrização de feridas 

pós cesariana (MOKMELI et al., 2009); melhoras na síntese de ATP ( KARU, 2014; 

FERRARESI et al., 2016); cicatrização de feridas e doenças de pele (DE 

ANDRADE et al., 2010; DE CASTRO et al., 2010; DOURADO et al., 2011); redução 

do tamanho e fechamento total das ulceras de pressão em pé diabéticos (KAVIANI 

et al., 2011), modulação da síntese de DNA e RNA, proliferação celular e 

expressão gênica de fatores de crescimento de fibroblasto derivado do sangue 

(bFGF), fator de necróse tumoral alfa (TNF-α), fator de crescimento derivado de 

plaquetas (PDGF) e diminuição de marcadores de citosinas inflamatórias (SAFAVI 

et al., 2008; GAO e XING, 2009; FUKUZAKI et al., 2013; KARU, 2014; FERRARESI 

et al., 2016). 

Além de efeitos antálgicos na osteoartrite de joelho  (KHESHIE et al., 2014), 

reparação tecidual, redução da dor, aumento a atividade mitocondrial dos 

macrófagos em processos inflamatórios, aumento do óxido nítrico (NO) e equilibrio 

dos níveis da superóxido dismutase (SOD) (SHIMIZU et al., 1995; ALEKSIC et al., 

2010; PELEGRINI et al., 2012; CARROLL et al., 2014;SOUZA et al., 2014; PRYOR 
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e MILLIS, 2015; HEIDARI et al., 2017; TOMAZONI, et al., 2017; RIEGEL e 

GODBOLD Jr, 2017) na terapia alternativa para condilomas genitais em homens e 

em gestantes quando os mesmos não respondem ao tratamento convencional 

(HERZINGER et al., 2006), proteção contra o estresse oxidativo nos processos 

inflamatórios (SILVEIRA, et al., 2016), inibição de crescimento tumoral cerebral pós 

terapia fotodinâmica associada a nanopartículas (NPs) de ouro (HIRSCHBERG e 

MADSEN, 2017; KIRO et al., 2017; TSAI e HAMBLIN, 2017) e cirurgias com 

ablação de tecido (ZIELÍNSKA et al., 2017). 

 

1.1 O LASER e suas propriedades 

 

O acrônimo LASER é originalmente da língua inglesa, “light amplification by 

stimulated emission of radiation”, ou seja, “amplificação da luz por emissão 

estimulada de radiação” (ZIELÍNSKA et al., 2017). Os LASERs são classificados 

como de baixa potência (˂ 500 mW) e com finalidade terapêutica e alta potência 

maior (˃ 500 mW) com finalidades cirúrgicas e terapêuticas (ALAYAT et al., 2014; 

KHESHIE et al., 2014; ZIELÍNSKA et al., 2017). 

O sistema LASER apresenta três componentes indispensáveis: meio ativo, 

espelhos reflectores e fonte de energia. O meio ativo está dentro da cavidade 

óptica. É composto por substancias liquidas sólida ou gasosa como, Hélio Neônio 

(HeNe) Rubi, Índio, arseneto de gálio, alumínio e fósforo (InGaAlP), CO2, sendo 

assim, responsável pela emissão estimulada de radiação (Figura 1) (CATORZE, 

2009). 
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Figura 1. Constituintes do sistema LASER. Fonte: adaptação (CATORZE, 2009). 

 

  

 

A fonte estimuladora é fornecida por uma corrente elétrica externa que 

interage com o meio ativo, desencadeando amplificação da luz permitindo que os 

elétrons sejam bombeados de seu estado fundamental para excitados alterando 

assim, seus níveis energéticos. Ao retornarem a sua orbita de origem, os fótons 

geram energia quantizada com comprimento de ondas específica.  Os fótons 

emitidos podem ser de forma pulsada ou contínua (CATORZE, 2009).   

A luz do LASER apresenta algumas particularidades, quando comparada a 

luz solar; ou seja, coerência: as ondas possuem sincronicidade em relação a tempo 

e espaço. Monocromática: mesmo comprimento de onda e cor específica. 

Colimada: alto grau de paralelismo e unidirecional (CATORZE, 2009). Outrora 

acreditava-se que essas particularidades da luz do LASER eram preponderantes 

aos resultados obtidos, no entanto, o fator coerência não interfere na interação da 

luz com o tecido biológico quando comparado ao LED (KARU, 1988). 

O espectro eletromagnético se constitui por vários comprimentos de ondas 

distintos como, raios gama, raios x, luz visível, infravermelho, micro-ondas e ondas 

de rádio (Figura 2). O comprimento de onda e sua frequência é uma característica 

peculiar dentro do espectro eletromagnético (CATORZE, 2009).   
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Figura 2. Esquema do espectro eletromagnético. Fonte: adaptação (CATORZE, 2009). 

Espectro eletromagnético  

 

 

1.2 O LED e suas propriedades  

 

A sigla LED, advinda da língua inglesa denomina se “light emitting diode”, 

ou seja, “diodo emissor de luz” (FERRARESI et al., 2016). No inicio da década de 

70, os semicondutores surgiram. Possibilitando acesso a uma tecnologia de baixo 

custo, respostas terapêuticas eficazes e simples manuseio. A substancias 

semicondutoras utilizadas eram o arseneto de gálio (GaAs). Os avanços 

tecnológicos possibilitaram a utilização de novos materiais como semicondutores: 

InGaAsP e AlGaInAs (DIAS et al., 2009).  

Os LEDs são combinações de duas ou mais substancias semicondutoras 

diferentes, n – doped e p – doped. O n – doped tem um excesso de elétrons e o p – 

doped tem carência de elétrons ou buracos. Semicondutores combinados a uma 
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voltagem, os elétrons n – doped se conectam aos buracos do elemento p – doped 

(HALLIDAY, 2009; GONÇALVES et al., 2011). 

O desempenho dos condutores pode ser alterado devido à substituição de 

átomos chamados assim, de impurezas ou dopagem. Semicondutores dopados 

com átomos doadores de elétrons da banda de condução ou tipo (n) são 

portadores de cargas negativas. Semicondutores dopados com átomos aceitadores 

são do tipo (p), ou seja, portadores de carga positiva; os mesmos apresentam 

lacunas na banda de valência. As interações dos elétrons advindas dos materiais 

com cargas aceitadores de elétrons e doadores promovem a emissão espontânea 

dos fótons dos LEDs. (HALLIDAY, 2009).  

A luz do LED é emitida no comprimento de onda de 247 – 1300 nm, dentro 

do espectro de ultravioleta à infravermelha. Esse dispositivo emite luz 

monocromática, no entanto a luz não é coerente, não colimada, no entanto as 

respostas terapêuticas não são divergentes em relação ao dispositivo LASER 

(DOURADO et al., 2011). Observa-se reparo tecidual (MEYER et al., 2011)., 

cicatrização de ferida, dor e inflamação (DUJOVNY et al., 2017), terapia adjuvante 

no esporte (FERRARESI et al., 2016), proteção contra o estresse oxidativo nos 

processos inflamatórios (SILVEIRA, et al., 2016), depilação, reparo tecidual, e 

tumores epiteliais (PAASCH et al., 2017). 

 

1.3  Interação do LASER e LED com tecido biológico 

 

As interações entre os fótons do LASER e os tecidos biológicos estão 

associados a fatores específicos como a capacidade do tecido em absorbância, 

reflexão, refração e espalhamento. No processo de absorbância, o fóton emitido 

pelo LASER ou LED compartilha sua energia com receptores fotossensíveis à luz, 

denominado cromóforos. A molécula ou cromóforo fotossensível poderá agir como 

um catalisador através de uma reação fotoquímica (KARU, 1988; KOLÁROVÁ et 

al., 1999).  

A fotobiomodulação e interação eletromagnética dos LASERs ou LEDs com 

tecidos biológicos baseiam se em mecanismos de repostas fotobiomoleculares. Os 

eventos cruciais são a capacidade de absorção e espalhamento entre os tecidos 
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alvos. A mitocôndria, também é determinante para o desencadeamento de uma 

cascata de sinalizações e alterações nas propriedades da oxidação de enzimas 

terminais da cadeia respiratória (Citocromo C oxidase ou lV complexo da cadeia de 

transporte de elétrons) e moléculas especializadas como as flavoproteínas e 

porfirinas (BEAUVOIT et al., 1995; MCBRIDE et al., 2006; TATA e WAYNANT, 

2011; KARU, 1999 e 2014; ZAZELL et al., 2014; FERRARESI et al., 2016). 

Postula-se que a fotobiomodulação está associada à produção de espécies 

reativas de oxigênio (ROS) que são altamente tóxicas na terapia fotodinâmica 

(PTD), na qual são produzidas altas quantidades de ROS. Entretanto, na terapia 

com o LASER e LED de baixa potencia, são produzidas baixas quantidades de 

ROS, quando o tecido ou células são irradiados em baixas doses de energia em 

Joules ± 4 J/cm2 (LAVI et al., 2003; LUBART et al., 2005).  

As ROS atuam como sinalizadores bioquímicos importantes para mediação 

de atividades celulares, tais como sinalização, transdução, proliferação e sínteses 

de proteínas.  Quando as ROS, peróxido de hidrogênio (H2O2) ou superóxido (O2
-) 

são produzidos em pequenas quantidades ocorre um aumento transitório de Ca2+ 

celular responsável, por exemplo, da sobrevivência celular. Entretanto, o cálcio em 

altas doses pode ser altamente tóxico a células. Além de que, a produção H2O2 e 

O2
-, podem promover a produção do radical hidroxila (OH-), altamente letal aos 

organismos vivo por meio das reações de Fenton ou Haber-Weiss (LAVI et al., 

2003; LUBART et al., 2005). 

A produção de óxido nítrico (NO) promove uma cascata de eventos tais 

como: vaso dilatação, cicatrização, analgesia e antiinflamatório. Porém, o NO deve 

ser produzido em maior escala que O2-, devido à alta reação do O2-, com o NO em 

peróxido nitrito (ONOO-), altamente tóxico aos organismos vivos (LAVI et al., 2003; 

LUBART et al., 2005). 

A hemoglobina, melanina e água são os principais cromóforos que 

impedem que o fóton adentre ao tecido. A melanina absorve mais luz em 

comprimento de ondas abaixo de 830 nm e a água acima de 1300 nm tornando a 

penetração ao tecido prejudicada. O LASER infravermelho próximo está na faixa do 

espectro ideal para penetrar ao tecido (PRYOR e MILLIS, 2015). 
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A penetração dos fótons do LASER ao tecido em comprimentos de onda 

até 600 nm apresentam uma alta absorção em cromóforos como, hemoglobina e 

melanina. Comprimentos de onda entre 600 – 700 nm normalmente são utilizados 

para tratamento de tecidos superficiais. Para tratamento de lesões mais profundas, 

utilizam-se comprimentos de onda na faixa de 780 – 950 nm; adequado para a 

maioria das condições musculoesqueléticas por alcançar maiores profundidades ao 

tecido (CHUNG et al., 2012; ZIELÍNSKA et al., 2017). 

A luz que penetra o tecido pode interagir com cromóforos ou estruturas 

específicas ou mesmo ser espalhada (KARU, 1988; KOLÁROVÁ et al., 1999; DA 

SILVA et al., 2012; ZAZELL et al., 2014). Todavia, a absorbância de um fóton com 

determinada energia quantizada pode excitar um receptor específico, porém a 

reação contrária também pode ocorrer. O processo de reflexão e refração ocorre 

entre a interface da luz com ar/tecido (Figura 3). 

 

Figura 3. Interação dos fótons do LASER com o tecido biológico, adaptação (DA SILVA  et al., 2012). 

 

 

1.4 O zebrafish (Danio rerio) como modelo experimental 

 

O zebrafish é um peixe tropical de água doce proveniente dos rios do Sul da 

Ásia, principalmente do Norte da Índia, Paquistão, Butão e Nepal. Pertence à 

famiĺia Cyprinidae, classe Actinopterygii e ordem Teleósteo. Ele é conhecido 
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popularmente no mundo como zebrafish, e no Brasil como paulistinha 

(GRUNWALD e EISEN, 2002). 

O zebrafish tornou-se um organismo consolidado como modelo experimental 

em pesquisas nas áreas de genética (CARNEY e MOSIMANN, 2018), farmacologia 

e nanotoxicologia (BRUNDO e SALVAGGIO, 2018), oncologia (STUELTEN et al., 

2018), biologia do desenvolvimento (GORE et al., 2018), neurológica (PARDO e 

MEFFERT, 2018)  e comportamental (SASZIK e SMITH, 2018). Diversas são as 

caracteriśticas que o tornaram um excelente modelo de estudo em toxicologia e 

reprodução, como as condições simples de manuseio e a forma cićlica de 

reprodução. Aproximadamente a cada 9-10 semanas, a fêmea pode desovar cerca 

de 100-200 ovos (KIMMEL et al., 1995; SILVEIRA et al., 2012; NOYES et al., 2018; 

BRUNDO e SALVAGGIO, 2018).  

A fertilização dos ovos do zebrafish é externa, e os embriões apresentam 

uma série de características que os tornam próprios para modelo de estudo. Dentre 

tantos fatores relevantes, podem ser citados: córion translúcido, resistência à 

manipulação, genoma sequenciado, extensa homologia genética com outras 

espécies de vertebrados inclusive humanos (KIMMEL et al, 1995; LONG et al., 

1997; BARBAZUK et al., 2000; BRIGGS, 2002; GRUNWALD e EISEN, 2002; 

SCHNENEIDER et al., 2009; DAMMSKI et al., 2011; HUSZNO e KLAG, 2012; 

STUELTEN et al., 2018).  

O zebrafish também apresenta grande sensibilidade quando exposto a 

produtos quiḿicos, por ser capaz de absorver de forma rápida os compostos que 

são diretamente adicionados na água e acumulá-los em diferentes tecidos 

(CARVAN et al., 2005). Estudos toxicológicos utilizando peixes, especificamente o 

zebrafish, têm sido conduzido para investigar os efeitos toxicológicos dos fármacos, 

seu potencial teratogênico e também como poluentes ambientais, especialmente os 

disruptores endócrinos que afetam a ligação de receptores de estrógenos (LAW, 

2001; PARNG et al., 2002; BRANNEN et al., 2010; NOYES et al., 2018; BRUNDO 

e SALVAGGIO, 2018).  
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1.5 Embriogênese e organogêse do zebrafish 

 

As eclosões dos embriões do zebrafish ocorrem após 48 horas pós-

fertilização (hpf), entretanto a histogênese da maioria dos sistemas estará completa 

em 24 hpf. A primeira clivagem ocorre 40 minutos após a fertilização e inicia as 

divisões mitóticas no pólo animal. A fase de blástula ou esfera inicia-se 2.15 hpf; 

128 blastômeros – 5.15 hpf, inicio da gastrulação e 50% de epibolia. Na fase 

blástula ocorre por formação de espaços irregulares entre as células, constituindo o 

blastoderma. As clivagens continuam, porém em um ritmo menos acelerado e 

entram em evidencia os movimentos morfogenéticos de involução e convergência 

que darão origem ao epiblasto, hipoblasto e eixo embrionário (KIMMEL et al., 1995) 

(Figura 4). 

 Figura 4. Embrião de zebrafish A: fase 2 células 0.75 hpf. A: membrana de fertilização, B: blastômero, C: 

Saco vitelino.  B: fase 4 células 1 hpf. A: clivagem celular. C: fase 8 células 1,25 hpf. A: Pólo animal, B: Pólo 

vegetal. D: Fase blástula 128 células 2.25 hpf. A: blastômeros. E: Fase oblong 3.7 hpf. F: Fase Sphere 4 hpf. 

A: espaço Peri - ventricular. Fonte: autor 
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A fase denominada sphere inicia-se 4 hpf. Nessa fase, os primeiros 

movimentos evidentes são de epibolia, onde células do blastoderma se movem e 

recobrem toda superfície do vitelo; com 50% de epibolia e também se inicia o 

processo de gastrulação, no qual é formada a placa neural, os somitos, cartilagem 

vertebral e vesículas ópticas. O embrião completa o processo de gastrulação e 

epibolia 10 hpf (KIMMEL et al., 1995) (Figura 5). 

Figura 5. Embrião do zebrafish, A: inicio de epibolia. A: Pólo animal 4 hpf; B: Embrião 5,3 hpf. A: Fase de 

50% epibolia; C: Embrião 5,7 hpf. A: Fase de anel germinativo; D: Embrião 6 hpf. A: Fase Shield. E: Fase 

90% de epibolia 9 hpf. A: Pólo animal; F: Fase 100% epibolia 10 hpf. A: Córion, B: Espaço Peri - 

ventricular C: Pólo animal; G: Fase 3 somitos 11 hpf, A: Pólo vegetal, B: calda; H: Fase 6 somitos 12 hpf, A: 

Cabeça, B: Somitos; I: Fase 9 somitos 13 hpf. A: Vesícula óptica; J: Fase 10 somitos. 14 hpf. A: Cabeça, B: 

Saco vitelino, C: Somitos K: Fase 14 somitos 16hpf; A: Vesícula óptica; L: Fase 18 somitos 18hpf. A: 

Cabeça, B: Calda; M: Fase 21 somitos 19.5 hpf. A: Desprendimento caldal; N: Fase 21 hpf. A: Somitos;  O: 

Fase 26 somitos 22 hpf. A: Saco vitelino; P: Fase 23 hpf. A: Formação de SNC, B: Otólito, C: Saco vitelino, 

D: Cabeça, E: Calda. Fonte: autor. 
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O período de segmentação inicia-se 10 – 24 hpf e nessa fase a maioria dos 

órgãos torna-se visíveis. Assim como os somitos, vesícula óptica, a cauda se torna 

mais proeminente e os primeiros movimentos involuntários podem ser registrados. 

O embrião de zebrafish até a fase de segmentação, 24 horas após a fertilização, 

está praticamente formado (KIMMEL et al, 1995) (Figura 6). 

Os eventos que acorrem no desenvolvimento embrionário do zebrafish 

durante o período de segmentação 24 h, em humanos ocorrem por volta de 8 

semanas de gestação ( 1.344h). Em contrapartida ambos passam por processos 

idênticos na fase que perdura o desenvolvimento embrionário, como a 

morfogênese e diferenciação celular (KIMMEL et al., 1995; GILBERT et al., 1994) 

(Figura 6). 

 

1.5.1 Desenvolvimento dos embriões e lavas de zebrafish, 48 – 96 hpf. 

 

Denomina-se faringula o período de desenvolvimento embrionário de 24 – 

48 hpf, onde se pode mais facilmente comparar a morfologia de embriões de 

diversos vertebrados. No zebrafish é possivel identificar os arcos mandibulares e 

hióide.  Desenvolvimento dos arcos faríngeos, otólito, pigmentação de melanocitos 

na cabeça, cauda e tronco. Formação das nadadeiras, endireitamento do angulo da 

cabeça e do esqueleto axial. Formação do sistema circulatório e das câmeras 

cardíacas e desenvolvimento do sistema nervoso central e periférico (Figura 6) 

(KIMMEL et al, 1995). 

O período de eclosão no desenvolvimento normal do zebrafish 

compreende-se dentro de 48 – 96 hpf. Nessa fase, as nadadeiras peitorais estão 

bastante alongadas. Os Melanócitos estão agora bem definidos ao longo da linha 

média da cabeça, tronco e cauda do embrião ou larva. Consumo do saco vitelino e 

formação da bexiga natatória. Formações das cartilagens dos arcos da faringe, 

mandibulares e hióide; formação do cleithrum, o primeiro osso visível no zebrafish 

(KIMMEL et al., 1995; KAGUE et al., 2012) (Figuras 6 - 7). 
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Figura 6. A: Embrião do zebrafish, 24 hpf. A: Olho, B: Cabeça, C: Melanócitos, D: saco vitelino, E: Calda. B: 

Embrião do zebrafish, 48 hpf. A: Cabeça, B: Olho, C: Coração, D: Melanócitos, E: Saco vitelino, F: Calda. C: 

Larva de zebrafish, 48 hpf. A: Olho, C: Coração, D: Melanócitos, E: Saco vitelino, F: Calda. C: Larva de 

zebrafish, 48 hpf. A: Olho, B: Coração, C: Saco vitelino, D: orifício anal, E: Nadadeira caudal, F: Calda, G: 

Circulação caudal, H: otólito, I: Melanócitos, J: cabeça. Fonte: autor. 
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Figura 7. A: Larva de zebrafish 72 hpf. A: Cabeça, B: Nadadeira peitoral. B: Larva de zebrafish 96 hpf. A: 

Nadadeira peitoral, B: Melanócitos. C: Larva zebrafish 72 hpf. A: Olho, B: Coração, Saco vitelino, D: 

Orifício anal, E: Nadadeira caudal, F: Calda, G: Melanócitos. D: Larva de zebrafish 96 hpf. A: Olho, B: 

Otólito, C: Notocorda, D: Nadadeira caudal, E: Bexiga natatória, F: Coração. Fonte: autor. 

 
  
 

1.6 Teste de embriotoxicidade em zebrafish (FET). 

 

O teste de embriotoxicidade em embriões de zebrafish (FET) é uma 

abordagem que visa controlar os riscos que as substancias químicas possa causar 

ao ser humano ou meio ambiente. A implementação de métodos alternativos para 

teste de ecotoxicidade com a utilização de embriões de peixes, enaltece o debate 

quanto à utilização do modelo in vivo; porém prioriza se o bem-estar animal. A 

incorporação dos 3Rs, redução do uso dos animais, refinamento da técnica e 

substituição do modelo é preponderante dentro da ética, inovação científica e 

custos (BEEKHUIJZEN et al., 2015). Algumas variáveis a serem observadas em 

embriotoxicidade em FET são coagulação, não desprendimento da cauda, a 

ausência de somitos, alteração na formação do olho, pigmentação, circulação, 

movimentos expontâneos, batimentos cardíacos, eclosão, alteração do esqueleto 
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axial e alteração da formação da cabeça, otólitos e saco vitelino (LAMMER et al., 

2009). 

Dentre as principais organizações globais como instrumento de avaliação e 

regulamentação dos produtos químicos com potencial risco a saúde humana e ao 

meio ambiente, estão às organizações Européias, Registro, Avaliação, Autorização 

e Restrição de Químicos (REACH) e Americana, Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OECD), todavia, cada organização possui suas 

normativas específicas e os embriões de zebrafish além ser uma excelente escolha 

em pesquisas biológica, ambiental e biomédica é também uma alternativa como 

modelo experimental (LAMMER et al., 2009; BUSQUET et al., 2014; 

BEEKHUIJZEN et al., 2015).  

  

2 Justificativa 

 

É notório que as necessidades de novas tecnologias ao decorrer dos anos 

abrem novas opções terapêuticas que são fundamentais para saúde pública e bem 

estar animal (ZIELÍNSKA et al., 2017; TSAI e HAMBLIN, 2017). A terapia a LASER 

dentre as tecnologias em ascensão é um procedimento não invasivo, visa 

potencializa as respostas terapêuticas e atualmente pode ser considerado de baixo 

custo. (TATA e WAYNANT, 2011; PAASCH et al., 2017; LIMA et al., 2017; 

HIRSCHBERG e MADSEN, 2017; KIRO et al., 2017). 

      No entanto, há algumas precauções e contraindicações para tratamento de 

pacientes humano com feridas abertas infectadas, região tumoral, útero gravídico; 

apesar dos escassos e controversos referenciais (NAVRATIL e KYMPLOVA, 2002; 

KITCHEN, 2003).  

Atualmente os efeitos terapêuticos com a utilização do LASER no 

desenvolvimento de embriões ou fetos são desconhecidos. Assim como a 

capacidade de penetração e interação dos fótons com a barreira uterina e líquido 

amniótico. Nesse contexto, reforça se o pioneirismo desse estudo in vivo, o qual 

visa avaliar o desenvolvimento de embriões e larvas de zebrafish (Danio rerio) 

expostos ao LASER de baixa potência.  
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Sabe-se que as decisões de contraindicações ao uso do LASER em 

mulheres durante o período gestacional são decisões tomadas por prudência, 

devido a sua complexidade e à falta de estudos com modelo animal que confirme 

as contraindicações atuais. Sendo assim, prevalece à relação risco sendo o fator 

preponderante. Diante dessa abordagem, faz se necessárias novas investigações 

tendo como modelo biologicamente relevantes embriões e larvas do zebrafish com 

objetivo de preencher as lacunas que envolvem a utilização da tecnologia LASER 

de baixa potência na saúde pública e no bem-estar animal. 

 

3 Objetivos 

  

3.1 Objetivo geral 

 

Avaliar o desenvolvimento de embriões e larvas do zebrafish (Danio rerio) 

expostos ao LASER de baixa potência. 

 
3.2 Objetivos específicos 

 

Avaliar a taxa de mortalidade de embriões e larvas, expostos ao LASER de 

baixa potência, nos espectro vermelho 660 nm e infravermelho 830 nm; 

 

Avaliar a taxa de eclosão de embriões expostos ao LASER de baixa 

potência, na faixa de espectros vermelho 660 nm e infravermelho 830nm; 

 

Avaliar o comprimento larval de embriões e larvas expostos ao LASER de 

baixa potência, espectro infravermelho 830 nm. 

 

Avaliar a taxa de movimentos espontâneos em embriões expostos ao 

LASER de baixa potência, espectro infravermelho 830 nm, no período de 24 hpf. 

  

Avaliar a taxa de batimentos cardíacos por minuto (bpm) de embriões 

expostos ao LASER de baixa potência, espectro infravermelho 830 nm, no período 

de 24 e 48 hpf. 
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Avaliar a taxa de malformações em embriões e larvas expostos ao LASER 

de baixa potência no espectro vermelho 660 nm e infravermelho 830 nm. 

 

4 Materiais e métodos 

4.1 Modelo experimental e manutenção dos peixes 
 

Os zebrafish adultos foram adquiridos em lojas de aquarismo e mantidos de 

acordo com (DAMMSKI et al., 2011), em aquários de acrílico com capacidade para 

3 Litros, com tamanho de 11,5 cm x 34,5 cm x 15,5 cm, com capacidade para 10 

peixes. Os aquários apresentaram sistema de recirculação de água, com 

temperatura de 28o C, em ciclo de claro/escuro 14:10. Os peixes foram alimentados 

4 vezes ao dia com ração comercial flocular (FlakesFood) e 1 vez ao dia com 

artêmia. Os peixes foram mantidos no Laboratório de Biotecnologia e Fisiologia de 

peixes do Instituto de Biociências, da Universidade Federal de Goiás - Regional 

Jataí.  

Para indução da reprodução e obtenção dos embriões, foram utilizados 60 

machos e 20 fêmeas mantidos separados durante o período experimental, 

conforme descrito abaixo na (Figura 8). Na primeira semana, dia 01, foram 

alocados para reprodução 10 machos (A) para 3 fêmeas (A) separados nas caixas 

reprodutoras. No dia seguinte, dia 02, foram colocados juntos machos e fêmeas 

para reprodução. Após 40 minutos os ovos fertilizados são coletados e 

classificados entre bons e ruins com auxílio de um microscópico (OLYMPUS 

CX31). Após reprodução, machos (A) e fêmeas (A) são realocados nos aquários de 

manutenção. Na quarta feira, o processo se repete como já descrito, no entanto 

utiliza se machos (B) e fêmeas (B), para que não se sobrecarregue os 

espécimes(KIMMEL et al., 1995; LAMMER et al., 2009).  

Os embriões classificados como bons, apresentam boa coloração, 

disposição simétrica e adesão celular (Figura 4). Após serem selecionados, são 

transferidos para placas de 96 poços (Figura 24 e 25), com fundo oval contendo 

água reconstituída (pH 7,0) (Tabela 1). Todos os procedimentos experimentais, 

assim como as reproduções seguiram as especificações da Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento econômico (OECD, 1998 e 2013). 
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Figura 8. Esquema de reprodução dos peixes zebrafish adultos – Fonte: autor 

 

4.2 Preparo da água reconstituída 

 

Para cada 1 L da água reconstituída, são adicionados 10ml de cada uma 

das soluções padrão abaixo relacionados na (Tabela 1): Cloreto de Cálcio (CaCl2); 

Sulfato de Magnésio (MgSO4); Bicarbonato de Sódio (NaHCO3); Cloreto de 

potássio (KCl) e o volume é completado com água deionizada; ou seja, 40 ml 

solução padrão e 960 ml de água deionizada = 1000 ml de água reconstituída com 

pH ajustado em 7,0 (MARIANI, 2006). 

 
Tabela 1 Compostos e suas formulações para obtenção da água reconstituída. 

Sais utilizados Concentração em mg/L 

CaCl2 58,8  
MgSO4 26,6 

NaHCO3 12,6 
KCl   5,5 
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5 Irradiação com LASER na faixa de espectro vermelho e infravermelho de 

24 - 24 horas por um período de 96 horas. 

 

Os parâmetros para irradiação com o LASER para o presente trabalho foram 

escolhidos de acordo com os observados nos postulados de (RIEGEL e GODBOLD 

Jr, 2017), O protocolo para a irradiação com o LASER de baixa potência é 

específico para cada caso clínico. As irradiações podem ocorrer de 12 - 12 h; 24 - 

24 h ou mesmo 48 - 48 h.  

Os experimentos foram realizados em triplicata, utilizando-se o total de 42 

embriões por placa, 21 embriões para o grupo controle e 21 para o grupo LASER, 

sendo alocados 2 hpf, (Figura 9 e 10). Os experimentos foram realizados em 

placas de 96 poços de fundo oval, na proporção de um embrião por poço em um 

volume de 200 µL de água sendo que, para ser irradiados, foi retirada a água 

reconstituída de cada poço da placa e após a irradiação recolocada.  

Na presente intervenção, grupo controle e grupo LASER foram alocados na 

mesma placa de 96 poços, porém foi mantido um intervalo de segurança entre os 

grupos; através de poços não ocupados pelas amostras. As irradiações foram 

realizadas de forma contínua utilizando-se o flash LASER lll, com os parâmetros 

relacionados na (Tabela 2 e 3). 

A ponteira do flash LASER lll foi posicionado a 900 graus perpendicular ao 

embrião ou larva do zebrafish, a uma distância de 2 mm. Técnica pontual sem 

contato, de forma contínua por um período de 10s, 20s e 40s, conforme a 

especificidade de cada grupo (Tabela 2 e 3). As irradiações foram realizadas de 

forma pontual sem contato de 24 - 24 h por um período de até 96 horas. 

Após cada procedimento de irradiação, os embriões e larvas foram avaliados 

quanto aos indicativos de desenvolvimento normal: mortalidade, taxa de eclosão, 

batimentos cardíacos, movimentos espontâneos, circulação caudal, 

desprendimento caudal, malformações, presença de somitos e otólitos. Sendo 

obtidas fotomicrografias de cada embrião para analises morfológicas e 

morfométrica posterior (KIMMEL et al., 1995; SELDEERSLAGHS et al., 2009). 
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Figura 9. G1: 7 embriões de zebrafish, expostos ao flash LASER lll faixa de espectro vermelho 660 nm - 

1J; G2: 7 embriões de zebrafish expostos ao flash LASER lll faixa de espectro vermelho 660 nm- 2J; G3: 7 

embriões de zebrafish, expostos ao flash LASER lll faixa de espectro vermelho 660 nm - 4J e G4: 21 

embriões de zebrafish, grupo controle não expostos ao LASER. 

 

 
 
Tabela 2 Parâmetros de irradiação do flash LASER lll (Diodo) – faixa de espectro vermelho 660 nm.  

Grupos 
LASER 

(nm) 
Fluência 
(Jcm2) 

Potência 
(mW) 

Tempo em 
Segundos 

(s) 

Área de saída 
do feixe 

(cm2) 

Energia 
total  
(J) 

G1 660 35 100 10s 0,02827 1 

G2 660 70 100 
 

20s 
0,02827 2 

G3 660 140 100 
 

40s 
0,02827 4 

G4 Controle 0 0 0 0 0 

 

Figura 10. G1: 7 embriões de zebrafish, expostos ao flash LASER lll faixa de espectro infravermelho 830 

nm - 1J; G2: 7 embriões de zebrafish, expostos ao flash LASER lll faixa de espectro infravermelho 830 nm 

- 2J; G3: 7 embriões de zebrafish, expostos ao flash LASER lll faixa de espectro infravermelho 830 nm - 4J 

e G4: 21 embriões de zebrafish, grupo controle não expostos ao LASER. 
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Tabela 3 Parâmetros de irradiação do flash LASER lll (Diodo) – faixa de espectro infravermelho 830 nm. 

Grupos 
LASER 

(nm) 
Fluência 
(Jcm2) 

Potência 
(mW) 

Tempo em 
Segundos 

(s) 

Área de saída 
do feixe 

(cm2) 

Energia 
total 
(J) 

G1 830 35 100 10 0,02827 1 

G2 830 70 100 
 

20 
0,02827 2 

G3 830 140 100 
 

40 
0,02827 4 

G4 Controle 0 0 0 0 0 

 
 

5.1 Irradiação com LASER na faixa do espectro infravermelho de forma 

intensiva por um período de 96 horas 

 

Os experimentos foram realizados em triplicata, utilizando-se o total de 60 

embriões por placa, alocados 15 minutos após serem fertilizados logo em seguida 

iniciaram-se as irradiações para o grupo LASER, seguido de fotomicrografias e 

análises morfológicas para o grupo LASER e grupo controle (Figura 11). Os 

experimentos foram realizados em placas de 96 poços de fundo oval, na proporção 

de um embrião por poço em um volume de 200 µL de água sendo que, para ser 

irradiados, foi retirada a água reconstituída de cada poço da placa e após a 

irradiação recolocada. A irradiação foi realizada utilizando-se o LASER 

infravermelho, devido a uma maior penetração dos fótons aos tecidos expostos 

(CHUNG et al., 2012). Parâmetros para irradiação (Tabela 4): comprimento de 

onda λ: 830 nm, potência: 100 mW, fluência: 140 Jcm2, energia total 4J por 

irradiação de forma contínua, saída do feixe: 0,02827cm2.Os embriões foram 

dispostos em dois grupos: Grupo 1 G1: 30 embriões de zebrafish expostos a 

intervenção com o flash LASER lll na faixa de espectro de 830nm – 4J de 1 em 1 

hora nas primeiras 6 h, seguido de irradiações de 6 - 6 h por um período de 96 

horas. Grupo 2 G2: controle 30 embriões não exposto ao LASER, conforme 

descrito na (Figura 11). 

Conforme já descrito, os parâmetros para irradiação com o LASER de baixa 

potência na clínica são descritos por (RIEGEL e GODBOLD Jr, 2017), O protocolo 

para a irradiação com o LASER de baixa potência é específico para cada caso 

clínico. As irradiações podem ocorrer de 12 - 12 h; 24 - 24 h ou mesmo 48 - 48 h.  
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Diante dos parâmetros citados, consideramos intensivo para o presente 

trabalho, irradiação com o LASER na faixa do espectro infravermelho 830 nm, 4J 

de 1 - 1 h (nas primeiras 6 h), seguindo de irradiações de 6 - 6 h por um período de 

96 hpf.    

Tabela 4 Parâmetros de irradiação do flash LASER lll (Diodo) – faixa de espectro infravermelho 830 nm. 

Grupos 
LASER 

(nm) 
Fluência 
(Jcm2) 

Potência 
(mW) 

Tempo em 
segundos 

(s) 

Área de saída 
do feixe 

(cm2) 

Energia 
total  
(J) 

G1 830 
 

140 
 

100 
 

40 0,02827 4 
 
 

G2 Controle 0 0 0 0 0 

 

 

Figura 11. G1: 30 embriões de zebrafish, expostos ao flash LASER lll faixa de espectro infravermelho 

830 nm - 4J, 6 - 6 h por 96 hpf. G2: 30 embriões de zebrafish, grupo controle não expostos ao LASER. 

 

 

 

 A ponteira do flash LASER lll foi posicionado a 900 graus perpendicular ao 

embrião ou larva, a uma distância de 2 mm. Técnica de irradiação pontual sem 

contato, de forma contínua por um período de 40 s. As irradiações foram realizadas 

de forma pontual sem contato de 1 - 1 h (nas primeiras 6 h), seguindo de 

irradiações de 6 - 6 hpf por um período de até 96 horas. Na presente intervenção, 

os embriões do grupo controle e grupo LASER foram alocados em uma mesma 

placa de 96 poços, no entanto foi mantido um intervalo de segurança entre os dois 

grupos; através de poços não ocupados pelas amostras (Figura 11) 
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Após cada procedimento de irradiação, os embriões e larvas foram avaliados 

quanto aos indicativos de desenvolvimento normal: mortalidade, taxa de eclosão, 

batimentos cardíacos, motilidade, circulação caudal, desprendimento caudal, 

malformações, pigmentação e presença de somitos e otólitos. Sendo obtidas 

fotomicrografias de cada embrião para analises morfométrica posterior (KIMMEL et 

al., 1995; SELDEERSLAGHS et al., 2009). 

 

5.2 Irradiação com LASER na fase de espectro infravermelho de 24 - 24 h 

por um período de 216 horas. 

  

A experimentação foi realizada em Duplicata, utilizando-se o total de 118 

embriões, entre grupo LASER e controle em um volume de 200 µL de água 

reconstituída, sendo alocado até 2 hpf, um embrião por poço. As irradiações foram 

realizadas utilizando-se o flash LASER lll na faixa de espectro infravermelho, 

devido a uma maior penetração dos fótons aos tecidos expostos (CHUNG et al., 

2012). Parâmetros para irradiação (Tabela 5): Comprimento de onda λ: 830 nm, 

potência: 100 mW, fluência: 140 Jcm2, energia total 4J por irradiação de forma 

contínua, saída do feixe: 0,02827cm2. 

Os embriões foram dispostos em dois grupos: Grupo 1 G1: 70 embriões de 

zebrafish expostos a intervenção com o flash LASER lll na faixa de espectro 

infravermelho 830 nm - 4J de 24 - 24 h por 216 horas (Figura 12). Grupo G2: 

Controle 48 embriões não exposto ao LASER (Figura 13). Na presente intervenção 

devido ao número da amostra, não foi possível alocar os embriões do grupo 

LASER e controle na mesma placa. Os embriões do grupo LASER foram alocados 

em uma placa de 96 poços e o grupo controle em outra placa de 96 poços.  

A ponteira do flash LASER lll foi posicionado a 900 graus perpendicular ao 

embrião ou larva a uma distância de 2 mm. Técnica de irradiação pontual sem 

contato de forma contínua, por um período de 40 s segundos. As irradiações foram 

realizadas de forma pontual sem contato de 24 - 24 h por um período de até 216 

horas.  

Após cada procedimento de irradiação, os embriões e larvas foram avaliados 

quanto aos indicativos de desenvolvimento normal: mortalidade, taxa de eclosão, 
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batimentos cardíacos, motilidade, circulação caudal, desprendimento caudal, 

alterações do esqueleto axial, malformações, pigmentação e presença de somitos 

e otólitos. Sendo obtidas fotomicrografias de cada embrião para analises 

morfológicas e morfométrica posterior (KIMMEL et al., 1995; SELDEERSLAGHS et 

al., 2009). 

Tabela 5 Parâmetros de irradiação do flash LASER lll – faixa de espectro infravermelho 830 nm. 

Grupos 
LASER 

(nm) 
Fluência 
(Jcm2) 

Potência 
(mW) 

Tempo em 
segundos 

(s) 

Área de saída 
do feixe 

(cm2) 

Energia 
total 
 (J) 

G1 830 140 100 40 0,02827 4 
 

G2 Controle 0 0 0 0 0 

 

Figura 12. G1: 70 embriões de zebrafish, expostos ao flash LASER lll faixa de espectro infravermelho 

830 nm - 4J, 24 - 24 h por 216 hpf. 

 
 

Figura 13. G2: 48 embriões de zebrafish, grupo controle não expostos ao LASER. 
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5.3 Análises morfológicas e morfométrica por microscopia óptica 

 

As fotomicrografias e análise morfométricas foram obtidas utilizando-se o 

microscópio de luz Leica DM750 acoplado à câmera digital ICC50 HD e o software 

LAS EZ3.0.0; para obtenção do comprimento larval total, A - B (Figura 14). 

Figura 14. Medida morfométrica do comprimento larval total do zebrafish, realizadas durante a 

experimentação do presente trabalho (A - B). 

 

 

 

A taxa de batimentos cardíacos foi realizada por dois avaliadores nos 

períodos de 24 e 48 hpf. O Avaliador 1: Utilizou-se um cronometro digital 

profissional modelo PC2810 para aferir o tempo de  60 s.  Avaliador 2: Realizou-se 

a contagem dos batimentos cardíacos para 60 s, sendo informado pelo avaliador 1.  

Para a avaliação da taxa de movimentos expontâneos foi utilizado os 

mesmos procedimentos como já descritos acima, 2 avaliadores. Sendo que, o 

avaliador 1 realizou-se a cronometragem do tempo pra 60 s e o avaliador 2, 

realizou a contagem dos movimentos espontâneos pra 60 s.  
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6 Análises estatísticas 

 

Para análise de dados do presente trabalho foi utilizado o pacote estatístico 

ORIGIN 7.0. No intuito de avaliar se o LASER promove diferenças significativas 

dentro da abordagem proposta: mortalidade, taxa de eclosões, comprimento larval, 

batimento cardíaco, movimentos espontâneos, malformações aos embriões e 

larvas de zebrafish, quando comparado ao grupo controle não expostos ao 

LASAER. Através do teste de normalidade Lilliefors foram utilizados os testes 

Kruskal-Wallis (post-hoc de Dunn); Regressão linear; Test t; Mann-Whitney e Exato 

de Fisher. Todas as análises estatísticas tiveram por base o nível de significância 

p= 0,05. 

 

7 Resultados 

  

7.1 Taxa de mortalidade de embriões e larvas de zebrafish expostos ao 

flash LASER lll na faixa do espectro vermelho 660 nm 1J e infravermelho 830 

nm 1J  

 

A taxa de mortalidade acumulativa no grupo intervenção com LASER na 

faixa do espectro vermelho de 660 nm, 1J foi de 9,33 ± 16,2 % assim como na 

mortalidade no espectro infravermelho de 830 nm 1J no período de 96 hpf. No 

grupo controle para o LASER 660 nm a mortalidade foi de 4,67 ± 8,1 % e no grupo 

controle 830 nm foi de 0 ± 00 para 96 hpf. Assim, o grupo intervenção LASER 660 

nm, 1J em relação ao grupo intervenção com LASER 830 nm, 1J; ambos com 

irradiação de 24 - 24 h e seus devidos controles não apresentaram diferenças 

significativas para mortalidade 2 – 96 hpf com (p = 1) (Exato de Fisher). (Tabela 6 e 

Figura 15). 
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Figura 15. Taxa de mortalidade acumulativa (média ± Desvio padrão) em embriões e larvas de zebrafish 

expostos ao flash LASER lll nas faixas do espectro vermelho 660 nm e infravermelho 830nm 1J de 24 - 

24 h por um período de 96 hpf e grupos controle não expostos ao LASER. 

 
 

7.2 Taxa de mortalidade de embriões e larvas de zebrafish expostos ao 

flash LASER lll na faixa do espectro vermelho 660 nm 2J e infravermelho 830 

nm 2J 

 

A taxa de mortalidade acumulativa no grupo intervenção com LASER na 

faixa do espectro vermelho de 660 nm, 2J até 96 hpf foi de 9,33 ± 16,2 % e para o 

grupo controle 9,33 ± 8,1 % para 96 hpf. A taxa de mortalidade no espectro 

infravermelho de 830 nm 2J e no grupo controle foi de 0 ± 00 para 96 hpf. Assim, o 

grupo intervenção LASER 660 nm, 2J em relação ao grupo intervenção com 

LASER 830 nm, 2J; ambos com irradiação de 24 - 24 horas e seus devidos 

controles não apresentaram diferenças significativas para mortalidade 96 hpf com 

(p = 1) (Exato de Fisher) (Tabela 7 e Figura 16). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

  

    28 
 

Figura 16. Taxa de mortalidade acumulativa (média ± Desvio Padrão) em embriões e larvas de zebrafish 

expostos ao flash LASER lll nas faixas do espectro vermelho 660 nm e infravermelho 830 nm 2J de 24 - 

24 h por um período de 96 hpf e grupos controle não expostos ao LASER. 

 
 

7.3 Taxa de mortalidade de embriões e larvas de zebrafish expostos ao 

flash LASER lll na faixa do espectro vermelho 660 nm 4J e infravermelho 830 

nm 4J  

 

A taxa de mortalidade no grupo intervenção com LASER na faixa do 

espectro vermelho de 660 nm, 4J foi de 0 ± 00 e para o grupo controle foi de 4,67 ± 

8,1 % até 96 hpf. A taxa de mortalidade no grupo espectro infravermelho 830 nm, 

4J foi de 4,67 ± 8,1 % e 0 ± 00 para o grupo controle por 96 hpf. Assim, o grupo 

intervenção LASER 660 nm, 4J em relação ao grupo intervenção com LASER 830 

nm, 4J; ambos com irradiação de 24 - 24 h e seus devidos controles não 

apresentaram diferenças significativas para mortalidade 2 – 96 hpf com (p = 1) 

(Exato de Fisher). (Tabela 8 e Figura 17). 

 

 

 
 
 
 
 

 



   
 

  

    29 
 

Figura 17. Taxa de mortalidade acumulativa (média ± Desvio Padrão) em embriões e larvas de zebrafish 

expostos ao flash LASER lll nas faixas do espectro vermelho 660 nm e infravermelho 830 nm 4J de 24 - 

24 h por um período de 96 hpf e grupos controle não expostos ao LASER. 

 
7.4 Taxa de mortalidade de embriões e larvas de zebrafish expostos ao 

flash LASER lll na faixa do espectro vermelho 660 nm 1 e 4J 

 

A taxa de mortalidade acumulativa no grupo intervenção com LASER na 

faixa do espectro vermelho de 660 nm de 1 – 5J foi de 9,33 ± 16,2 % para 5J / h 

em energia total e o grupo controle 4,67 ± 8,1 % por 96 hpf. A taxa de mortalidade 

no espectro vermelho de 660 nm de 4 – 20J foi de 0 ± 00 para 20J / h em energia 

total e para o grupo controle 4,67 ± 8,1 % no período de 96 hpf. Assim, o grupo 

intervenção LASER 660 nm, 1J em relação ao grupo intervenção com LASER 660 

nm, 4J; ambos com irradiação de 24 - 24 h e seus devidos controles não 

apresentaram diferenças significativas para mortalidade 2 – 96 hpf com (p = 1) 

(Exato de Fisher). (Tabela 9 e Figura 18). 
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Figura 18. Taxa de mortalidade acumulativa (média ± Desvio Padrão) em embriões e larvas de zebrafish 

expostos ao flash LASER lll nas faixas do espectro vermelho 660 nm 1J e 4J em doses de energia 1 – 5 

Joules e 4 – 20 Joules de 24 - 24 h por um período de 96 hpf e grupos controle não expostos ao LASER. 

 
7.5 Taxa de mortalidade de embriões e larvas de zebrafish expostos ao 

flash LASER lll na faixa do espectro infravermelho 830 nm 1 e 4J 

 

A taxa de mortalidade acumulativa no grupo intervenção com LASER na 

faixa do espectro infravermelho de 830 nm de 1 – 5J foi de 9,33 ± 16,2 % para 5J / 

h em energia total e para o grupo controle 0 ± 00 até 96 hpf. A taxa de mortalidade 

no espectro infravermelho de 830 nm de 4 – 20J foi de 4,67 ± 8,1 % para 20J / h 

em energia total e para o grupo controle 0 ± 00 por um período de 96 hpf. Assim, o 

grupo intervenção com o LASER infravermelho 830 nm, 1J em relação ao grupo 

intervenção com o LASER infravermelho 830 nm, 4J; ambos com irradiação de 24 - 

24 h e seus devidos controles não apresentaram diferenças significativas para 

mortalidade 2 – 96 hpf com (p = 1) (Exato de Fisher). (Tabela 10 e Figura 19). 
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Figura 19. Taxa de mortalidade acumulativa (média ± Desvio Padrão) em embriões e larvas de zebrafish 

expostos ao flash LASER lll nas faixas do espectro infravermelho 830 nm 1J e 4J em doses de energia 1 – 

5 Joules e 4 – 20 Joules de 24 em 24 horas por um período de 96 hpf e grupos controle não expostos ao 

LASER. 

 
7.6 Taxa de mortalidade de embriões e larvas de zebrafish expostos ao 

flash LASER lll na faixa do espectro infravermelho 830 nm 4J 

 

A taxa de mortalidade acumulativa de embriões e larvas no grupo 

intervenção intensivo com LASER na faixa do espectro infravermelho de 830 nm, 

4J de 1 - 1 h (nas primeiras 6 hpf), seguindo de irradiações de 6 - 6 h até 96 hpf foi 

de 0 ± 00 (1 – 6) hpf; 2,78 ± 4,8 % (12) hpf; 5,56 ± 4,8 % (18 – 42) hpf; 6,67 ± 2,8 % 

(48) hpf;   8,89 ± 0,9 % (54) hpf; 10 ± 2,9 % (60) hpf; 11,11 ± 4,8 % (66) hpf; 15 ± 

6,1  (72) hpf; 17,22 ± 9,2  (78) hpf; 18,33 ± 10,9 % (84) hpf e 20,56 ± 14,6 % (90 – 

96) hpf. No grupo controle a mortalidade foi de 0 ± 00 (1 – 18) hpf; 5,56 ± 4,8 % (24 

– 78) hpf e 6,67 ± 8,8 % (84 – 96) hpf. Assim, o grupo intervenção LASER em 

relação ao grupo controle não apresentou diferenças significativas na mortalidade 

para 12 hpf com (p = 1); 18 hpf (p = 0,50); 24 – 42 hpf (p = 1); 48 hpf com (p = 

0,63); 54 hpf com (p = 0,23); 60 hpf com (p = 0,13); 66 hpf com (p = 0,13). 

Entretanto, a mortalidade foi significativa para 72 hpf com (p = 0,03); 78 hpf com (p 

= 0,01); 84 hpf com (p = 0,02) e 90 – 96 hpf com (p = 0,01) (Exato de Fisher). 

Estatisticamente significativo (*). (Tabela 11 e Figura 20).  
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Figura 20. Taxa de mortalidade acumulativa (média ± Desvio Padrão) em embriões e larvas de zebrafish 

expostos ao flash LASER lll nas faixas do espectro infravermelho 830 nm 4J de 1 - 1 h (nas primeiras 6 

hpf), seguindo de irradiações de 6 - 6 h por um período de 96 hpf e grupos controle não expostos ao 

LASER. Estatisticamente significativo (*). 

 
7.7 Taxa de mortalidade de embriões e larvas de zebrafish expostos ao 

flash LASER lll na faixa do espectro infravermelho 830 nm 4J 

 

A taxa de mortalidade acumulativa de embriões e larvas no grupo 

intervenção 24 - 24 h com o LASER na faixa do espectro infravermelho de 830 nm, 

4J até 216 hpf foi de 0 ± 00 (2 – 24) hpf; 0,7 ± 0,1 % (48 - 96) hpf; 21,43 ± 1,9 %  

(120) hpf; 27,15 ± 2,1 % (144) hpf; 40 ± 0,9 % (168) hpf; 52,14 ± 0,1 % (192) hpf e 

62,15 ± 0,3 % para (216) hpf.  No grupo controle a mortalidade foi de 0 ± 00 (2 – 

96) hpf; 11,46 ± 1,7 % (120) hpf; 36,46 ± 1,7 % (144) hpf; 68,75 ± 0,6 % (168) hpf;  

80,21 ± 0,2 % e 85,42 ± 0,3 % para 216 hpf. Assim, o grupo intervenção LASER 

em relação ao grupo controle apresentou diferenças significativas na mortalidade 

para 120 hpf com (p = 0,05) e 168 - 216 hpf (p = 0,0001) (Exato de Fisher) 

Estatisticamente significativo (*). (Tabela 12 e Figura 21). 
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Figura 21. Taxa de mortalidade acumulativa (média ± Desvio Padrão) em embriões e larvas de zebrafish 

expostos ao flash LASER lll nas faixas do espectro infravermelho 830 nm 4J de 24 - 24 h por um período 

de 216 hpf e grupos controle não expostos ao LASER. Estatisticamente significativo (*). 

 
7.8 Taxa de mortalidade de embriões e larvas de zebrafish expostos ao 

flash LASER lll na faixa do espectro infravermelho 830 nm 4J 

 

A taxa de mortalidade acumulativa no grupo intervenção com LASER na 

faixa do espectro infravermelho de 830 nm, 4 – 40J até 216 hpf foi de 0 ± 00 (4 – 8J 

/ h); 0,7 ± 0,1 % (12 – 20J / h); 21,43 ± 1,9 % (20J / h); 27,15 ± 2,1 % (28J / h); 40 ± 

0,9 % (32J / h); 52,14 ± 0,1 (36J / h) e 62,15 ± 0,3 % para (40J / h). No grupo 

controle a taxa de mortalidade foi de 0 ± 00 (2 – 96) hpf; 11,46 ± 1,7 % (120) hpf; 

36,46 ± 1,7 % (144) hpf; 68,75 ± 0,6 % (168) hpf; 80,21 ± 0,2 % e 85,42 ± 0,3 para 

216 hpf. Assim, o grupo intervenção LASER em relação ao grupo controle 

apresentou diferenças significativas na mortalidade para 120 hpf com (p=0,05) e 

168 - 216 hpf (p = 0,0001) (Exato de Fisher). Estatisticamente significativo (*). 

(Tabela 13 e Figura 22).  
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Figura 22. Taxa de mortalidade acumulativa (média ± Desvio Padrão) em embriões e larvas de zebrafish 

expostos ao flash LASER lll nas faixas do espectro infravermelho 830 nm em doses de energia 4 a 40 

Joules de 24 - 24 h por um período de 216 hpf e grupos controle não expostos ao LASER. 

Estatisticamente significativo (*). 

 
7.9 Taxa de mortalidade de embriões e larvas de zebrafish expostos ao 

flash LASER lll na faixa do espectro infravermelho 830 nm 4J 

 

A taxa de mortalidade acumulativa no grupo intervenção com LASER de 

forma intensiva na faixa do espectro infravermelho de 830 nm, 4J de 1 - 1 h (nas 

primeiras 6 hpf), seguindo de irradiações de 6 - 6 h até 30 hpf foi de 0 ± 00 (4 – 24J 

/ h ); 2,78 ± 4,8 % (28J/h) e 5,56 ± 4,9 % para (32 - 40J / h).  No grupo controle a 

mortalidade foi de 0 ± 00 (1 – 18) hpf e 5,56 ± 9,6 % para (24 – 30) hpf. Assim, o 

grupo intervenção LASER intensivo em relação ao grupo controle não apresentou 

diferenças significativas na mortalidade para doses de energia em Joules (4 – 

40J/30h) com (p = 1) (Exato de Fisher). (Tabela 14 e Figura 23). 
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Figura 23. Taxa de mortalidade acumulativa (média ± Desvio Padrão) em embriões e larvas de zebrafish 

expostos ao flash LASER lll na faixa do espectro infravermelho 830 nm em doses de energia de 4 a 40 

Joules de 1 - 1 h (nas primeiras 6hpf), seguindo de irradiações de 6 - 6 h por um período de 96 hpf e 

grupos controle não expostos ao LASER. 

 
8 Taxa de eclosão em embriões de zebrafish expostos ao flash LASER lll 

na faixa do espectro vermelho 660 nm 1J e infravermelho 830 nm 1J 

 

A taxa de eclosão no grupo intervenção com o LASER na faixa do espectro 

vermelho de 660 nm, 1J de 24 - 24 h por 96 hpf foi de 4,76 ± 8,2 % (48) hpf; 81,90 

± 20,3 % (72) hpf e 100 ± 00 % (96) hpf e para o grupo controle 0 ± 00 (48) e 

100±00 % (72 – 96) hpf. A taxa de eclosão no grupo intervenção com o LASER na 

faixa do espectro infravermelho 830 nm 1J de 24 - 24 h por 96 hpf foi de 0 ± 00 (48) 

hpf; 76,19 ± 29,7 % (72) e 100 ± 00 % (96) hpf e para o grupo controle 0 ± 00 (48) 

hpf e 100 ± 00 % (72 - 96) hpf. Assim, o grupo LASER 660 1J quando comparado 

ao grupo 830 nm 1J, não apresentou diferenças significativas para 72 hpf com (p = 

0,46) (Exato de Fisher). O grupo intervenção LASER 660 nm, 1J com irradiação de 

24 - 24 h não apresentou diferenças significativas para eclosões em relação ao seu 

controle para 72 hpf com (p = 0,10) (Exato de Fisher) Tabela 15 e (Figura 24). 

Entretanto o grupo intervenção com LASER 830nm, 1J; com irradiação de 24 - 24 h 

apresentou diferenças significativas para eclosão em relação ao grupo controle 72 

hpf com (p=0,01) (Exato de Fisher). Estatisticamente significativo (*). (Tabela 15 e 

Figura 24). 
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Figura 24. Taxa de eclosão (média ± Desvio Padrão) em embriões de zebrafish expostos ao flash LASER 

lll nas faixas do espectro vermelho 660 nm e infravermelho 830 nm 1J de 24 - 24 h por um período de 96 

hpf e grupos controle não expostos ao LASER. Estatisticamente significativo (*). 

 
8.1 Taxa de eclosão em embriões de zebrafish expostos ao flash LASER lll 

na faixa do espectro vermelho 660 nm 2J e infravermelho 830 nm 2J 

 

A taxa de eclosão no grupo intervenção com o LASER na faixa do espectro 

vermelho de 660 nm, 2J de 24 - 24 h por 96 hpf foi de 95,24 ± 8,25 % 

respectivamente no grupo controle para (72) hpf. A taxa de eclosões no grupo 

intervenção com o LASER na faixa do espectro infravermelho 830 nm 2J de 24 - 24 

h por 96 hpf foi de 9,52 ± 16,5 % (48) hpf; 76,19 ± 21,8 % (72) hpf e 100 ± 00 % 

(96) hpf e no grupo controle 0 ± 00 (48) hpf e 100 ± 00 % (72 – 96) hpf. Assim, o 

grupo LASER 660 2J quando comparado ao grupo 830 nm 2J, não apresentou 

diferenças significativas para 72 hpf com (p = 0,18) (Exato de Fisher). Desse modo, 

o grupo intervenção com LASER 660 nm 2J com irradiação de 24 - 24 h não 

apresentou diferenças significativas para eclosões em relação ao grupo controle 72 

hpf com (p = 1) (Tabela 16 e Figura 25), entretanto, para o LASER 830 nm 2J 

apresentou diferenças significativas em relação ao grupo controle para 72 hpf com 

(p = 0,04) (Exato de Fisher). Estatisticamente significativo (*). (Tabela 16 e Figura 

25). 
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Figura 25. Taxa de eclosão (média ± Desvio Padrão) em embriões de zebrafish expostos ao flash LASER 

lll nas faixas do espectro vermelho 660 nm e infravermelho 830 nm 2J de 24 - 24 h por um período de 96 

hpf e grupos controle não expostos ao LASER. Estatisticamente significativo (*). 

 
8.2 Taxa de eclosão em embriões de zebrafish expostos ao flash LASER lll 

na faixa do espectro vermelho 660 nm 4J e infravermelho 830 nm 4J 

 

A taxa de eclosão no grupo intervenção com o LASER na faixa do espectro 

vermelho de 660 nm, 4J de 24 - 24 h por 96 hpf foi de 0 ± 00 (48) hpf; 85,71 ± 00 % 

(72) hpf e 100 ± 00 % (96) hpf e no grupo controle 0 ± 00 (48) hpf e 100 ± 00 % (72 

– 96) hpf. A taxa de eclosão no grupo intervenção com o LASER na faixa do 

espectro infravermelho 830 nm 4J de 24 - 24 h por 96 hpf foi de 9,53 ± 8,25 % (48) 

hpf; 76,19 ± 29,7 % (72) hpf e 100 ± 00 % (96) hpf e no grupo controle 0 ± 00 (48) 

hpf e 100 ± 00 % (72 - 96) hpf. Assim, o grupo LASER 660 nm 4J quando 

comparado ao grupo 830 nm 4J, não apresentou diferenças significativas para 72 

hpf com (p = 0,45) (Exato de Fisher). O grupo intervenção LASER 660 nm, 4J em 

relação ao grupo controle não apresentou diferenças significativas para eclosões 

72 hpf com (p = 0,23) (Exato de Fisher) (Tabela 17 e Figura 26). Entretanto, o 

grupo intervenção com LASER 830 nm, 4J; com irradiação de 24 – 24 h apresentou 

diferenças significativas para 72 hpf em relação ao grupo controle com (p = 0,02) 

(Exato de Fisher) Estatisticamente significativo (*). (Tabela 17 e Figura 26). 
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Figura 26. Taxa de eclosão (média ± Desvio Padrão) em embriões de zebrafish expostos ao flash LASER 

lll nas faixas do espectro vermelho 660 nm e infravermelho 830 nm 4J de 24 - 24 h por um período de 96 

hpf e grupos controle não expostos ao LASER. Estatisticamente significativo (*). 

 
8.3 Taxa de eclosão em embriões de zebrafish expostos ao flash LASER lll 

na faixa do espectro vermelho 660 nm 1 e 4J 

 

A taxa de eclosão no grupo intervenção com o LASER na faixa do espectro 

vermelho de 660 nm, 1J de 24 - 24 h por 96 hpf foi de 4,76 ± 8,25 % (48) hpf; 81,90 

± 20,3 % (72) hpf e 100 ± 00 % e no grupo controle 0 ± 00 (48) hpf e 100 ± 00 % 

(72 - 96) hpf. A taxa de eclosão no grupo intervenção com o LASER na faixa do 

espectro vermelho 660 nm 4J de 24 - 24 h por 96 hpf foi de 0 ± 00 (48) hpf; 85,71 ± 

00 % (72) hpf e 100 ± 00 % (96) hpf e no grupo controle 0 ± 00 (48) hpf e 100 ± 00 

% (72 – 96) hpf.  Assim, os grupos intervenção com o LASER 660 nm 1J, quando 

comparado ao grupo 660 nm 4J, não apresentou diferenças significativas com (p = 

1) (Exato de Fisher).  O grupo LASER 660nm 1J e 660 nm 4J, não apresentaram 

diferenças significativas para eclosão para 72 hpf em relação ao grupo controle 

com (p = 0,10) (Exato de Fisher) e (p = 0,23) (Exato de Fisher) (Tabela 18 e Figura 

27). 
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Figura 27. Taxa de eclosão (média ± Desvio Padrão) em embriões de zebrafish expostos ao flash LASER 

lll nas faixas do espectro vermelho 660 nm 1J e 4J de 24 - 24 h por um período de 96 hpf e grupos 

controle não expostos ao LASER. 

 
8.4 Taxa de eclosão em embriões de zebrafish expostos ao flash LASER lll 

na faixa do espectro infravermelho 830 nm 1 e 4J 

 

A taxa de eclosão no grupo intervenção com o LASER na faixa do espectro 

infravermelho de 830 nm, 1J de 24 - 24 h por 96 hpf foi de 0 ± 00 (48) hpf; 76,19 ± 

29,7 % (72) hpf e 100 ± 00 % (96) hpf e 0 ± 00 (48) hpf e no grupo controle 100 ± 

00 % (72 - 96) hpf. A taxa de eclosão no grupo intervenção com o LASER na faixa 

do espectro infravermelho 830 nm 4J de 24 - 24 h por 96 hpf foi de 9,53 ± 8,25 % 

(48) hpf; 76,19 ± 29,7 % (72) hpf e 100 ± 00 % para o grupo intervenção com o 

LASER e 100 ± 00 % no grupo controle 72 - 96 hpf. Assim, os grupos intervenção 

com o LASER 830 nm 1J, quando comparado ao grupo 830 nm 4J, não 

apresentaram diferenças significativas com (p = 1) (Exato de Fisher). Entretanto, o 

grupo intervenção com o LASER 830 nm 1J, apresentou diferenças significativas 

em relação ao grupo controle para eclosão 72 hpf com (p = 0,01) (Exato de Fisher) 

e para 830 nm 4J, em relação ao controle 72 hpf (p = 0,02) (Exato de Fisher) 

Estatisticamente significativo (*) (Tabela 19 e Figura 28). 
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Figura 28. Taxa de eclosão (média ± Desvio Padrão) em embriões de zebrafish expostos ao flash LASER 

lll nas faixas do espectro infravermelho 830 nm 1J e 4J de 24 - 24 h por um período de 96 hpf e grupos 

controle não expostos ao LASER. Estatisticamente significativo (*).  

 

 
8.5 Taxa de eclosão em embriões de zebrafish expostos ao flash LASER lll 

na faixa do espectro infravermelho 830 nm 4J 

 

A Taxa de eclosão no grupo intervenção com LASER no espectro 

infravermelho de 830 nm, 4J de 24 - 24 h foi de 63,46 ± 29,1 % (48) hpf; 97,10 ± 

0,05 % (72) hpf e 100 ± 00 % (96) hpf e no grupo controle 41,66 ± 50 % (48) hpf; 

86,16 ± 8,7 % (72) hpf e 100 ± 00 % (96) hpf. Assim, o grupo intervenção LASER 

em relação ao grupo controle apresentou diferenças significativas nas eclosões 

com (p = 0,001)  48 hpf e (p = 0,01) para 72 hpf (Exato de Fisher) Estatisticamente 

significativo (*) (Tabela 20 e Figura 29). 
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Figura 29. Taxa de eclosão (média ± Desvio Padrão) em embriões de zebrafish expostos ao flash LASER 

lll nas faixas do espectro infravermelho 830 nm 4J de 24 - 24 h por um período de 96 hpf e grupos 

controle não expostos ao LASER. Estatisticamente significativo (*). 

 
 
 

8.6 Taxa de eclosão em embriões de zebrafish expostos ao flash LASER lll 

na faixa do espectro infravermelho 830 nm 4J 

  

A Taxa de eclosão no grupo intervenção com LASER na faixa do espectro 

infravermelho de 830 nm, 4J de 1 - 1 h (nas primeiras 6 hpf), seguindo de 

irradiações de 6 - 6 h por um período de 96 hpf foi de 0 ± 00 (48) hpf; 2,22 ± 3,8 % 

(54) hpf; 8,59 ± 1,7 % (60) hpf; 32,12 ± 3,7 % (66) hpf; 59,89 ± 20,2 % (72) hpf; 

75,92 ± 25,3 % (78) hpf; 80 ± 26,5 % (84 – 96) hpf e no grupo controle foi de 11,11 

± 10,2 % (48) hpf; 22,22 ± 3,8 % (54) hpf; 37,78 ± 16,8 % (60) hpf; 60 ± 20 % (66) 

hpf; 81,11 ± 1,9 % (72 - 78) hpf; 95,56 ± 7,7 % (84 – 90) hpf e 96,67 ± 5,8 % (96) 

hpf. Assim, o grupo intervenção LASER em relação ao grupo controle apresentou 

diferenças significativas nas eclosões para 48 hpf (p = 0,01); 54 hpf (p = 0,004); 60 

hpf (p = 0,00002) 66 hpf (p = 0,0001); 72 hpf (p = 0,002); 78 hpf (p = 0,03); 84 - 90 

hpf (p = 0,02); e 96 hpf (p = 0,01) (Exato de Fisher). Estatisticamente significativo 

(*). (Tabela 21 e Figura 30). 
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Figura 30. Taxa de eclosão (média ± Desvio Padrão) em embriões de zebrafish expostos ao flash LASER 

lll nas faixas do espectro infravermelho 830 nm 4J de 1 - 1 h ( nas primeiras 6 hpf), seguindo de 

irradiações de 6 - 6 h por um período de 96 hpf e grupos controle não expostos ao LASER. 

Estatisticamente significativo (*). 

 
8.7 Comprimento larval do zebrafish expostos ao flash LASER lll na faixa 

do espectro infravermelho 830 nm 4J 

 

A média do comprimento de larvas no grupo intervenção com LASER na 

faixa do espectro infravermelho 830 nm, 4J de 24 - 24 h até 96 hpf foi de 3,38 ± 

0,12 mm 48 hpf; 3,55 ± 0,10 mm 72 hpf e 3,74 ± 0,14 mm para 96 hpf. No grupo 

controle o comprimento larval foi de 3,36 ± 0,14 mm 48 hpf; 3,57 ± 0,12 mm 72 hpf 

e 3,75 ± 0,12 mm para 96 hpf. Assim, o grupo LASER em relação ao grupo controle 

não apresentou diferenças significativas para comprimento larval 48 hpf com (p = 

0,40; 72 hpf (p = 0,29) e 96 hpf (p = 0,75) (test t) (Tabela 22). Regressão linear 

positiva com R= 0,76 / (p ˂ 0.0001) grupo LASER e R= 0,74 / (p ˂ 0.0001) para o 

grupo controle 48 – 96 hpf; (Figura 31A - 31B e 31C).  

 
 
 
 
 
 
 



   
 

  

    43 
 

Figura 31. Comprimento larval do zebrafish expostos ao flash LASER lll nas faixas do espctro 

infravermelho 830 nm 4J de 24 - 24 h por um período de 96 hpf e grupos controle não expostos ao 

LASER. A: Comprimento larval 48 – 96 hpf; B: Comprimento larval controle 48 – 96 hpf; C: Comprimento 

larval LASER 48 – 96 hpf. 

 
 

 

 

 
 
 

A 
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8.8  Comprimento larval do zebrafish expostos ao flash LASER lll na faixa 

do espectro infravermelho 830 nm 4J 

 

A média do comprimento de larvas no grupo intervenção intensivo com 

LASER na faixa do espectro infravermelho de 830 nm, 4J de 1 - 1 h (nas primeiras 

6 hpf), seguindo de irradiações de 6 - 6 h até 96 hpf foi de 3,48 ± 0,17 mm 66 hpf; 

3,57 ± 0,15 mm 72 hpf; 3,62 ± 0,15 mm 78 hpf; 3,67 ± 0,15 mm 84 hpf;   3,74 ± 

0,13 mm 90 hpf e 3,76 ± 0,11 mm para 96 hpf. No grupo controle o comprimento 

larval foi de 3,41 ± 0,11 mm 66 hpf; 3,51 ± 0,12 mm 72 hpf; 3,54 ± 0,13 mm 78 hpf; 

3,60 ± 0,12 mm 84 hpf; 3,63 ± 0,13 mm 90 hpf e 3,68 ± 0,13 mm para 96 hpf. 

 Assim, o grupo intervenção LASER em relação ao grupo controle 

apresentou diferenças significativas para comprimento larval 66 - 72 hpf com (p = 

0,05 Mann-Whitney); 78 hpf (p = 0,02) ( test t); 84 hpf (p = 0,04) (test t); 90 hpf (p = 

0,007) (test t); e 96 hpf (p = 0,01) (Mann-Whitney) (Tabela 23). Regressão linear 

positiva com R = 0,51 / (p ˂ 0.0001) grupo LASER e R = 0,57 / (p ˂ 0.0001) para o 

grupo controle 66 – 96 hpf. (Figura 32; A; B; C e D).  

 

 

 

C 
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Figura 32. Comprimento (média ± Desvio Padrão) em larvas do zebrafish expostos ao flash LASER lll 

nas faixas do espectro infravermelho 830 nm 4J de 1 - 1 h (nas primeiras 6 horas), seguindo de 

irradiações de 6 - 6 h por um período de 96 hpf e grupos controle não expostos ao LASER. A: 

Comprimento larval 66 – 84 hpf; B: Comprimento larval 84 – 96 hpf; C: Comprimento larval controle 66 

– 96 hpf; D: Comprimento larval LASER 66 – 96 hpf. Estatisticamente significativo (*). 
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8.9 Comprimento larval do zebrafish expostos ao flash LASER lll na faixa 

do espectro infravermelho 830 nm 4J 

 

A média do comprimento de larvas no grupo intervenção com o LASER na 

faixa do espectro infravermelho 830 nm, 4J de 24 - 24 h até 96 hpf foi de 3,55 ± 

0,10 mm 72 hpf e 3,74 ± 0,13 mm para 96 hpf. Para o grupo intervenção intensivo 

com LASER no espectro infravermelho de 830 nm, 4J de 1 - 1 h (nas primeiras 6 

C 

D 
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hpf), seguindo de irradiações de 6  - 6 horas até 96 hpf foi de 3,57 ± 0,15 mm 72 

hpf e 3,76 ± 0,11 mm para 96 hpf. No grupo controle o comprimento larval foi de 

3,55 ± 0,12 mm 72 hpf e 3,72 ± 0,12 mm para 96 hpf. Assim, o grupo controle em 

relação ao grupo 24 - 24 h e grupo intervenção intensivo não apresentou diferenças 

significativas para comprimento larval 72 hpf com (p = 0,75) e 96 hpf (p = 0,25) 

(Test Kruskal-Wallis). (Tabela 24 e Figura 33 A e B).  

Figura 33. Comprimento (média ± Desvio Padrão) em larvas de zebrafish expostos ao flash LASER lll nas 

faixas do espectro infravermelho 830 nm 4J; Grupo intervenção intensivo 1 - 1 h (nas primeiras 6 horas), 

seguindo de irradiações de 6 - 6 h por um período de 96 hpf e Grupo expostos ao LASER de 24 - 24 h por 

um período de 96 hpf e grupo controle não expostos ao LASER. A: Comprimento larval 72 hpf; B: 

Comprimento larval 96 hpf.  
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8.10 Taxa de movimentos espontâneos em embriões de zebrafish expostos 

ao flash LASER lll na faixa do espectro de 830 nm 4J 

 

A taxa de movimentos espontâneos em embriões no grupo intervenção 

intensivo com o LASER na faixa do espectro infravermelho 830 nm, 4J de 1 - 1 h 

(nas primeiras 6 hpf), seguindo de irradiações de 6 - 6 h por um período de 24 hpf 

foi de 3,63 ± 1,1 e 3,47 ± 1,1 para o grupo controle 24 hpf. A taxa de movimentos 

espontâneos para embriões expostos ao LASER do grupo 24 - 24 h foi de 4,13 ± 

1,7 e 2,88 ± 1,3 para o grupo controle.  

Assim, o grupo LASER intensivo em relação ao grupo controle não 

apresentou diferenças significativas com (p = 0,56) (test t). Entretanto, o grupo 

LASER 24 - 24h em relação ao grupo controle apresentou diferenças significativas 

com (p = 0,0001) (test t). (Tabela 25 e Figura 34 A e B). Para análise de 

comparação entre os grupos, os dados apresentam diferenças significativas para 

movimentos espontaneos para o grupo controle em relação ao grupo 24 - 2 4 h  

com (p ˂ 0,05) Kruskal-Wallis (post hoc- Dunn) (Figura 34 C). 
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Figura 34. Taxa de movimentos espontâneos (média ± Desvio Padrão) em embriões de zebrafish 

expostos ao flash LASER lll nas faixas do espectro infravermelho 830 nm 4J. Grupo LASER intensivo de 1 

- 1 h (nas primeiras 6 horas), seguindo de irradiações de 6 - 6 h por um período de 24 hpf e Grupo 

LASER 24 - 24 h por um período de 24 hpf e grupo controle não expostos ao LASER. A: Taxa de 

movimentos espontâneos no Grupo LASER intensivos em relação ao grupo controle. B: Taxa de 

movimentos espontâneos no grupo LASER 24 - 24 h em relação ao grupo controle. C: Taxa de 

movimentos espontâneos no grupo controle em relação ao grupo 24 - 24 h; controle em relação ao 

LASER intensivo e grupo LASER 24 em 24 h em relação ao LASER intensivo. 
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8.11  Taxa de batimentos cardíacos por minuto (bpm) em embriões de 

zebrafish expostos ao flash LASER lll na faixa do espectro 830 nm 4J 

 

A taxa de batimentos cardíacos em embriões no grupo intervenção intensivo 

com o LASER na faixa do espectro infravermelho 830 nm, 4J de 1 - 1 h (nas 

primeiras 6 hpf), seguindo de irradiações de 6 - 6 h por um período de 48 hpf foi de 

107 ± 8,8 bpm 24 hpf e 135,4 ± 16,1 bpm 48 hpf. Para o grupo controle intensivo 

112,3 ± 10,3 bpm 24 hpf e 140,0 ± 9,5 bpm 48 hpf. A taxa de batimentos cardíacos 

para embriões expostos ao LASER do grupo intervenção 24 - 24 h foi de 120,1 ± 

5,1 bpm 24 hpf e 161,7 ± 8,6 bpm 48 hpf. Para o grupo controle 24 - 24 h  117,5 ± 

4,9 bpm 24 hpf e 159,1 ± 10 bpm 48 hpf. 

 Assim, o grupo intervenção intensivo em relação ao grupo controle não 

apresentou diferenças significativas para bpm 24 hpf com (p = 0,11) e para 48 hpf 

(p = 0,70) (Mann-Whitney) (Figura 35 A e D). Entretanto, o grupo intervenção 24 - 

24 h em relação ao grupo controle apresentou diferenças significativas para bpm 

24 hpf com (p = 0,0002) (test t) e para 48 hpf (p = 0,03) (test t) Tabela 26 e (Figura 

35 B e E). Para análise de comparação entre os grupos, os dados apresentam 

diferenças significativas para bpm 24 e 48 hpf no grupo controle em relação ao 

grupo LASER 24 - 24 h grupo controle em relação ao grupo LASER intensivo e 

C 
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grupo LASER 24 - 24 h em relação ao grupo LASER intensivo com (p ˂ 0,05) Teste 

de Kruskal-Wallis  (post hoc - Dunn). (Figura 35 C e F). 

Figura 35. Taxa de batimentos cardíacos ( média ± Desvio Padrão) em embriões de zebrafish expostos 

ao flash LASER lll nas faixas do espectro infravermelho 830 nm 4J. Grupo intervenção intensivo de 1 - 1 h 

(nas primeiras 6 horas), seguindo de irradiações de 6 - 6 h por um período de 48 hpf. Grupo expostos ao 

flash LASER lll nas faixas do espectro infravermelho 830 nm 4J de 24 - 24 h por um período de 48 hpf e 

grupo controle não expostos ao LASER. A: Grupo LASER intensivo x grupo controle 24 hpf; B: Grupo 

LASER 24 - 24 h x grupo controle 24 hpf; C: Grupo controle x grupo LASER 24 – 24 h; grupo controle x 

grupo LASER intensivo e grupo LASER 24 – 24 h x grupo LASER intensivo 24 hpf. D: Grupo LASER 24 - 

24 h x grupo controle 48 hpf; E: Grupo LASER intensivo x grupo controle 48 hpf; F: Grupo controle x 

grupo LASER 24 - 24 h; grupo controle x grupo LASER intensivo e grupo LASER 24 - 24 h x grupo LASER 

intensivo. 
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8.12 Taxa de edema em embriões e larvas de zebrafish expostos ao flash 

LASER lll na faixa do espectro de 830 nm 4J 

 

A taxa de edema no grupo intervenção com LASER na faixa do espectro 

infravermelho de 830 nm, 4J de 24 – 24 h por um período de 96 hpf foi de 5,72 ± 

2,02 % (24) hpf; 6,43 ± 3,03 % (48) hpf; 8,57 ± 4,04 % (72) hpf e 11,43 ± 4,04 % 

(96) hpf e no grupo controle foi de 9,38 ± 1,5 % (24) hpf; 12,5 ± 2,9 % (48) hpf; 

18,75 ± 5,9 % (72) hpf e 25 ± 5,9 % (96) hpf. Assim, o grupo intervenção LASER 24 

- 24 h em relação ao grupo controle não apresentou diferenças significativas para 

edema com (p = 0,16) (Exato de Fisher) para 48 hpf. Contudo, os dados 

apresentam diferenças significativas com (p = 0,02) (Exato de Fisher) para 72 hpf e 

(p = 0,01) para 96 hpf (Exato de Fisher). Estatisticamente significativo (*). (Tabela 

27 e Figura 36). 
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Figura 36. Taxa (média ± Desvio Padrão) edema em embriões e larvas de zebrafish expostos ao flash 

LASER lll nas faixas do espectro infravermelho 830 nm 4J de 24 - 24 h por um período de 96 hpf e 

grupos controle não expostos ao LASER. Estatisticamente significativo (*). 

 

8.13 Taxa de edema em embriões e larvas de zebrafish expostos ao flash 

LASER lll na faixa do espectro de 830 nm 4J 

 

A taxa de edema no grupo intervenção com LASER de forma intensiva na 

faixa do espectro infravermelho de 830 nm, 4J de 1 - 1 h (nas primeiras 6 hpf), 

seguindo de irradiações de 6 - 6 h por um período de 96 hpf foi de 8,89 ± 15,4 % 

(24) hpf; 14,44 ± 25,02 % (48) hpf; e 16,67 ± 28,9 % (72 – 96) hpf e no grupo 

controle foi de 8,89 ± 15,4 % (24) hpf; 11,11 ± 19,2 % (48) hpf; 27,78 ± 16,4 % (72) 

hpf e 28,89 ± 18,4 % (96) hpf. Assim, o grupo intervenção LASER intensivo em 

relação ao grupo controle não apresentou diferenças significativas para edema com 

(p = 0,27) (Exato de Fisher) 72 hpf e (p = 0,19) (Exato de Fisher) para 96 hpf. 

(Tabela 28 e Figura 37). 
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Figura 37. Taxa (média ± Desvio Padrão) edema em embriões e larvas de zebrafish expostos ao flash 

LASER lll nas faixas do espectro infravermelho 830 nm 4J de 1 - 1 h (nas primeiras 6 hpf), seguindo de 

irradiações de 6 - 6 h por um período 96 hpf e grupos controle não expostos ao LASER. 

 

8.14 Taxa de malformações na cauda de embriões e larvas de zebrafish 

expostos ao flash LASER lll na faixa do espectro de 830 nm 4J 

 

A taxa de malformações no grupo intervenção com LASER na faixa do 

espectro infravermelho de 830 nm, 4J de 24 - 24 h, por um período de 96 hpf foi de 

3,58 ± 1,01 % (48) hpf; 0,74 ± 1,04 % (72 – 96) hpf e no grupo controle foi de 5,21 

± 4,4 % (48) hpf; 2,15 ± 0,10 % e 0 ± 00 (96) hpf. Assim, o grupo intervenção 

LASER 24 - 24 h em relação ao grupo controle não apresentou diferenças 

significativas para malformações (p = 0,74) (Exato de Fisher) para 48 hpf. (Tabela 

29 e Figura 38). 
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Figura 38. Taxa (média ± Desvio Padrão) malformações na cauda em embriões e larvas de zebrafish 

expostos ao flash LASER lll nas faixas do espectro infravermelho 830 nm 4J de 24 - 24 h por um período 

de 96 hpf e grupos controle não expostos ao LASER. 

 

8.15 Taxa de malformações na cauda em embriões e larvas de zebrafish 

expostos ao flash LASER lll na faixa do espectro de 830 nm 4J 

  

A taxa de malformações no grupo intervenção com LASER de forma 

intensiva na faixa do espectro infravermelho de 830nm, 4J de 1 - 1 h (nas primeiras 

6 hpf), seguindo de irradiações de 6 - 6 h por um período de 96 hpf foi de 2,22 ± 3,8 

% (54 – 60) hpf; 6,67 ± 11,5 % (66) hpf; 7,78 ± 13,5 % (72) hpf e 10 ± 17,3 % (78 - 

96) hpf e  no grupo controle foi de 1,11 ± 1,9 % (54 - 78) hpf; 2,22 ± 3,8 % (84 – 90) 

hpf e 4,44 ± 7,7 % (96) hpf. Assim, o grupo intervenção LASER intensivo em 

relação ao grupo controle não apresentou diferenças significativas para 

malformações com (p = 0,13) para 66 - 72 hpf; (p = 0,10) para 84 - 90 hpf e (p = 

0,38) (Exato de Fisher) para 96 hpf. Entretanto, os dados apresentam diferenças 

significativas para malformações para 78 hpf com (p = 0,03) (Exato de Fisher) 

Estatisticamente significativo (*). (Tabela 30 e Figura 39).  
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Figura 39. Taxa (média ± Desvio Padrão) malformações na cauda em embriões e larvas de zebrafish 

expostos ao flash LASER lll nas faixas do espectro infravermelho 830 nm 4J de 1 - 1 h (nas próximas 6 

hpf), seguindo de irradiações de 6 - 6 h por um período de 96 hpf e grupos controle não expostos ao 

LASER. Estatisticamente significativo (*). 

 

 

9 Discussão 

 

9.1 Taxa de mortalidade em embriões e larvas de zebrafish.  

 

A taxa de mortalidade acumulativa em embriões (D. rerio) expostos ao 

flash LASER lll na faixa de espectro vermelho 660 nm, 1J e infravermelho 830 nm 

1J com irradiações de 24 - 24 h por um período de 96 hpf; não apresentaram 

diferenças estatisticamente significativas quando comparado o espectro vermelho 

660 nm em relação ao espectro infravermelho 830 nm e seus devidos controle (p ˃ 

0,05). Os dados sugerem que para dose de energia de 1J, não ha diferenças 

estatisticamente significativas para taxa de mortalidade, quando se utiliza o 

espectro vermelho 660 nm ou infravermelho 830 nm (Tabela 6 e Figura 15). A 

mortalidade na seguinte intervenção e grupo controle está de acordo com as 

normativas atuais (OECD, 1998 e 2013; FRAYSSE et al., 2006; LAMMER et al., 

2009); as quais indicam que o LASER não interferem na mortalidade de embriões 

(D. rerio). 
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A taxa de mortalidade acumulativa em embriões (D. rerio) expostos ao 

flash LASER lll na faixa de espectro vermelho 660 nm, 2J e infravermelho 830 nm 

2J com irradiações de 24 - 24 h por um período de 96 hpf não apresentou 

diferenças estatisticamente significativas, quando comparado o espectro vermelho 

660 nm em relação ao infravermelho 830 nm e seus respectivos controles (p > 

0,05). Os resultados sugerem que para dose de energia de 2J, não há diferenças 

significativas para taxa de mortalidade, quando se utiliza o espectro vermelho 660 

nm ou infravermelho 830 nm (Tabela 7 e Figura 16).  

A taxa de mortalidade acumulativa no grupo LASER 660 nm 2J, assim 

como no grupo controle foram inferiores as observadas nas normativas da (OECD, 

1998 e 2013) e postulados de (LAMMER et al., 2009; ALI et al., 2011). A taxa de 

mortalidade no grupo LASER infravermelho 830 nm 2J foi menor que no grupo 

LASER vermelho 660 nm e grupo controle. Entretanto, não apresentou diferenças 

estatisticamente significativas (p ˃ 0,05). A taxa de mortalidade para ambos os 

grupos LASER infravermelho 830 nm; LASER vermelho 660nm e controle foram 

inferiores as observadas nos postulados de (LAMMER et al., 2009; ALI et al., 

2011). 

A taxa de mortalidade acumulativa em embriões (D. rerio), expostos ao 

flash LASER lll na faixa de espectro vermelho 660 nm, 4J e infravertamelho 830 

nm, 4J com irradiações de 24 - 24 h por um período de 96 hpf, não apresentaram 

diferenças significativas, quando comparado o espectro vermelho 660 nm em 

relação ao espectro infravermelho 830 nm 4 J e seus respectivos controle ( p ˃ 

0,05) (Tabela 8 e Figura 17).  

Os dados sugerem que a dose de energia 4J, não apresenta diferença 

significativa para mortalidade em relação ao LASER vermelho 660 nm ou LASER 

infravermelho 830 nm e seus respectivos controles. A taxa de mortalidade do 

presente estudo está abaixo das encontradas nas normativas da (OECD, 1998 e 

2013) e postulados de (FRAYSSE et al., 2006; LAMMER et al., 2009; ALI et al., 

2011). 

A taxa de mortalidade acumulativa no grupo com o LASER na faixa do 

espectro vermelho de 660 nm, de 1 – 5J e 4 – 20J até 96 hpf,  não apresentaram 
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diferenças significativas, quando comparado o comprimento de ondas no espectro 

vermelho 660 nm, em relação as doses de energia 1 – 5J e 4 – 20J (p ˃ 0,05).  

A taxa de mortalidade de 1 – 5J foi maior em relação a 4 – 20J. (Tabela 9 e 

Figura 18). Os resultados sugerem que a mortalidade não está relacionada à dose 

de energia utilizada na presente intervenção. A taxa de mortalidade não foi 

significativa em ambos os grupos LASER e controle e estão de acordo com as 

normativas da (OECD, 1998 e 2013) e postulados de (LAMMER et al., 2009; ALI et 

al., 2011). 

Assim como na intervenção no espectro vermelho 660 nm, o infravermelho 

830 nm, não apresentou diferenças significativas na taxa de mortalidade de 

embriões e larvas (D. rerio), quando comparado o comprimento de ondas no 

espectro infravermelho 830 nm, 1 – 5J de energia a 4 – 20J Joules (p ˃ 0,05). A 

taxa de mortalidade nas doses de 1 – 5J foi maior que em 4 – 20J. Os resultados 

observados nas (Tabelas 9, 10 e Figuras 18 e 19) sugerem que a mortalidade não 

está relacionada às doses de energia em Joules ou no espectro vermelho 660 nm e 

infravermelho 830 nm no presente estudo. De tal modo que, a taxa de mortalidade 

não foi estatisticamente significativa em ambos os grupos intervenção e controle e 

estão de acordo com as normativas da (OECD, 1998 e 2013; FRAYSSE et al., 

2006; LAMMER et al., 2009). 

Os resultados para taxa de mortalidade em relação a Joules de energia por 

hpf podem ser observados nas (Tabelas 13, 14 e Figuras 22 e 23).  Na intervenção 

com LASER de 24 - 24 h. Os embriões e larvas do (D. rerio) foram irradiados por 

40J / cm2 em energia total até 216 hpf. A taxa de mortalidade foi de 62,15 ± 03 para 

o grupo com o LASER e 85,42 ± 0,3 no grupo controle. Os embriões que foram 

irradiados com os mesmos 40J / cm2 com o LASER de forma intensiva de 1 - 1 h 

(nas primeiras 6 hpf), seguindo de irradiações de 6 - 6 h até 30 hpf; a taxa de 

mortalidade foi de 5,56 ±  4,8 % para o grupo LASER e 5,56± 9,6 % no grupo 

controle.  

Dessa forma, os dados sugerem que não há relação entre mortalidade para 

dose de energia e que a mortalidade é espontânea e está relacionada ao tempo, ou 

seja, horas pós fertilização; mesmo para o grupo que foi irradiado de forma 

intensiva. No entanto, a taxa de mortalidade não foi estatisticamente significativa 
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em ambos os grupos intervenção e controle e estão de acordo com as normativas 

da (OECD, 1998 e 2013) e postulados de (FRAYSSE et al., 2006; LAMMER et al., 

2009; ALI et al., 2011). 

A taxa de mortalidade acumulativa em embriões e larvas no grupo LASER 

intensivo na faixa do espectro infravermelho de 830 nm, 4J de 1 - 1 h (nas 

primeiras 6 hpf), seguindo de irradiações de 6 - 6 horas até 96 hpf, apresentaram 

diferenças significativas, quando comparado ao grupo controle para 72 - 96 hpf (p ˂ 

0,05). Entretanto, a taxa de mortalidades está dentro das normativas atuais, tanto 

para o grupo intervenção com o LASER de forma intensiva, quanto para o grupo 

controle (OECD, 1998 e 2013; FRAYSSE et al., 2006; LAMMER et al., 2009; ALI et 

al., 2011).  

Os resultados observados na (Tabela 11 e Figura 20) sugerem que a 

mortalidade pode estar relacionada à exposição dos embriões e larvas de (D. rerio) 

de forma intensiva ao espectro infravermelho 830 nm, 4J. É sabido que, a produção 

de pequenas quantidades de espécies reativas de oxigênio (ROS), é benéfica e 

que as ROS servem como mediadores homeostáticos celular. Entretanto, em 

grandes quantidades as ROS podem ocasionar um aumento do potencial oxidativo 

provocando a morte das células (LAVI et, al., 2003).  Por outro lado, vale ressaltar 

que embriões e larvas de peixes, são considerados os estágios mais sensíveis do 

ciclo da vida dos teleósteos. E mudanças na temperatura ambiente, aumento do 

metabolismo celular, estresse e a hipóxia são fatores preponderantes que podem 

estar relacionados ao desenvolvimento normal e sobrevida dos animais.  

(BARRIONUEVO e BURGGREN, 1999; KIMMEL et al., 1995; FRAYSSE et al., 

2006). 

A taxa de mortalidade acumulativa no grupo LASER na faixa do espectro 

infravermelho de 830 nm, 4J de 24 - 24 h até 216 hpf não foi estatisticamente 

significativa para o grupo LASER em relação ao grupo controle para 2 – 96 hpf (p ˃ 

0,05). A taxa de mortalidade acumulativa nessa intervenção com o LASER e no 

Grupo controle pode ser considerados relativamente baixos quando comparados 

com os encontrados por (FRAYSSE et al., 2006; ALI et al., 2011) e as normativas 

da (OECD, 1998 e 2013).  
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A taxa de mortalidade acumulativa para 216 hpf foi de 62,15 ± 0,3 para o 

grupo o LASER e 85,42 ± 0,3 no grupo controle. Segundo os resultados 

apresentados na (Tabela 12 e Figura 21) houve diferenças estatisticamente 

significativas, quando comparado com o grupo controle (p ˂ 0,05). Entretanto, a 

mortalidade no grupo controle foi maior que no grupo intervenção com LASER para 

216 hpf.  

 De tal modo que, a sobrevida no grupo irradiado com o LASER de 24 - 24 

horas foi de ± 28 % maior que no grupo controle para 168 – 192 hpf e ± 23 % maior 

que no grupo controle para 216 hpf. Durante o desenvolvimento embrionário no 

período larval após 108 hpf ocorrem um maior aporte de oxigênio devido o 

aumento do metabolismo celular. O aumento da temperatura ambiente e 

metabolismo celular podem levar a um quadro de hipoxia e conseqüentemente 

alterações no desenvolvimento embrionário ou morte larval. O consumo médio de 

oxigênio no período larval dependendo da temperatura pode chegar até 30 vezes a 

mais do que no animal adulto. (BARRIONUEVO e BURGGREN, 1999). 

É sabido que, a fotobiomodulação do LASER na mitocôndria, complexo IV 

ou citocrômo c oxidase, está relacionado a um melhor aporte de oxigênio celular 

(KARU et al, 1999 e 2014; SOUZA et al., 2014). Segundo os postulados de (LAVI 

et al., 2003), o LASER de baixa potência estimula a formação de ROS que 

promove um aumento transitório de Ca2+ intracelular contribuindo assim, para 

ativação de vias de transdução, transcrição e sínteses de proteínas que são 

essenciais para a sobrevivência celular.  

No estudo realizado por (ORON et al., 2001), a mortalidade em cães pós 

infarto do miocárdio expostos ao LASER infravermelho 803 nm foi 23,5 % menor 

que os cães que não foram expostos ao LASER. A capacidade de respostas de 

enzimas antioxidante como, catalases (CAT) e a superóxido dismutase (SOD) 

apresentaram diferenças estatisticamente significativas (p ˂ 0,05) no grupo que 

foram expostos ao LASER em relação ao grupo controle.   

Em ratos pós-infarto de miocárdio houve uma redução de 60 % das 

mitocôndrias danificadas do grupo expostos ao LASER 780 nm em relação ao 

grupo controle. O LASER também estimulou a produção de proteínas de choque 
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térmico (HSP) em cardiomiócitos; aumentando a sobrevivência celular nas zonas 

de oclusão e isquêmica. (ORON et al., 2001).  

(SUN et al., 2010), avaliou o efeito do LASER de baixa potência em ratas 

induzidas ao pré-eclampsia, com irradiações na área do tórax e as eventuais 

respostas hemodinâmicas nas funções hepáticas e renal.  A irradiação com o 

LASER melhorou os índices hemodinâmicos, diminuiu a pressão sanguínea e 

proteína da urina. Melhorou as funções do fígado e dos rins em ratas com pré-

eclâmpsia. 

No estudo realizado por (BELOTSY et al., 2004), a irradiação com o 

LASER 660 nm 5J / cm2, resultou em um aumento de atividade antioxidante da 

SOD em células sanguíneas em carpas (Cyprinis carpio) 24 h pós a irradiação. E 

segundo o estudo, o LASER infravermelho pode diminuir as concentrações de ROS 

em células do sangue de carpas.  

De tal modo que, os nossos resultados sugerem que o LASER no espectro 

infravermelho 830 nm, 4J com irradiações de 24 - 24 horas promoveu um efeito 

protetivo para mortalidade de embriões (D. rerio), quando comparado ao grupo 

controle não expostos ao LASER. A mortalidade para 2 – 96 hpf não foi 

estatisticamente significativa em ambos os grupos intervenção e controle e estão 

de acordo com as normativas atuais (OECD, 1998 e 2013; LAMMER et al., 2009).  

Em todas as nossas intervenções, onde utilizamos como modelo 

experimental embriões e larvas (D. rerio), irradiados com o flash LASER lll no 

espectro vermelho e infravermelho 660 nm, e 830 nm, com doses de energia em 

Joules 1, 2 e 4J. A mortalidade acumulativa no grupo controle foi menor que 10 % 

para 72 hpf, segundo as normativas da (OECD, 1998 e 2013; LAMMER et al., 

2009).  

No bioensaio realizado por (FRAYSSE et al., 2006) com objetivo de avaliar 

a toxicidade em embriões e larvas de zebrafish, expostos ao Malathion, Propranolol 

e Cadmium, a mortalidade para embriões não expostos ou controle foi de 23 % nas 

primeiras 24 hpf. No estudo realizado por (ALI et al., 2011) onde é proposto o (D. 

rerio) como modelo para teste de toxicidade a mortalidade no grupo controle foi de 

9 % nas primeiras 24 hpf. Todavia, a mortalidade espontânea em embriões de (D. 

rerio) nas primeiras 24 hpf pode chegar entre 5 – 25 % no grupo controle e 5 – 40 
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% para embriões expostos a substancias toxicológicas (FRAYSSE et al., 2006; ALI 

et al., 2011; OECD, 1998 e 2013).  

Padrões adequados para criação de embriões de zebrafish, como 

qualidade de água, temperatura, ciclo claro escuro, manejo e genitores saudáveis 

são fatores que podem contribuir para uma baixa mortalidade. Entretanto, tais 

fatores não são suficientes para evitar a mortalidade nas primeiras 24 hpf, para 

embriões não expostos a substancias tóxicas (FRAYSSE et al., 2006). 

 

9.2 Taxa de eclosões em embriões de zebrafish 

 

A taxa de eclosão no grupo LASER na faixa do espectro vermelho de 660 

nm, 1J de 24 - 24 horas por 96 hpf não foi significativa em relação ao grupo 

controle 72 hpf (p ˃ 0,05). O grupo LASER vermelho 660 1J, quando comparado ao 

grupo LASER infravermelho 830 nm 1J, não apresentou diferenças significativas 

para eclosão 72 hpf (p > 0,05). Entretanto, o grupo controle apresentou diferenças 

estatisticamente significativas para eclosão em relação ao grupo LASER 830 nm, 

1J; para 72 hpf (p ˂ 0,05) (Tabela 15 e Figura 24).  

No entanto, o processo de eclosão para embriões de (D. rerio) não 

apresenta sincronia. Assim como o evento fertilização dos ovos. Embriões que 

eclodiram primeiro, não necessariamente estão mais desenvolvidos de que 

embriões eclodidos posteriormente. Nesse contexto, os embriões podem eclodir de 

forma espontânea no período de 48 – 96 hpf. (KIMMEL et al., 1995; FRAYSSE et 

al., 2006).  

A taxa de eclosão no grupo LASER na faixa do espectro vermelho de 660 

nm, 2J de 24 - 24 h por 96 hpf não apresentou diferenças significativas em relação 

ao grupo controle 48 – 96 hpf (p ˃ 0,05). (Tabela 16 e Figura 25). O grupo LASER 

vermelho 660 2J quando comparado ao grupo LASER infravermelho 830 nm 2J, 

não apresentou diferenças significativas para eclosão 72 hpf (p ˃ 0,05).  Entretanto, 

as eclosões no grupo controle apresentaram diferenças significativas em relação 

ao LASER infravermelho 830 nm, 2J (p ˂ 0,05) (Tabela 16 e Figura 25). No 

entanto, a taxa de eclosão tanto para o grupo LASER, como para o grupo controle 
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para 96 hpf estão de acordo com as normativas da (OECD, 1998 e 2013) e os 

postulados de (KIMMEL et al., 1995). 

A taxa de eclosão no grupo LASER na faixa do espectro vermelho de 660 

nm, 4J de 24 - 24 h por 96 hpf, assim como na intervenção com o LASER 660 nm 

2J, não apresentou diferenças significativas em relação ao grupo controle (p ˃ 

0,05). Porém, o grupo controle apresentou uma taxa de eclosão superior ao grupo 

LASER vermelho 660nm 4J para 72 hpf. (Tabela 16; 17 e Figura 26). O grupo 

LASER 660 nm 4J, quando comparado ao grupo LASER 830 nm 4J, não 

apresentou diferenças significativas para eclosão 72 hpf (p ˃ 0,05).  

Entretanto, o grupo controle apresentou diferenças significativas para 

eclosão em relação ao grupo LASER infravermelho 830 nm, 4J; com irradiação de 

24 - 24 horas (p ˂ 0,05). A taxa de eclosão no grupo controle foi superior a taxa 

apresentada no grupo LASER infravermelho 830 nm para 72 hpf (Tabela 16; 17 e 

Figura 26). Como já descrito, a taxa de eclosão tanto para o grupo LASER, como 

para o grupo controle estão de acordo com o desenvolvimento normal e eclosão do 

(D. rerio) para 96 hpf; conforme as normativas da (OECD, 1998 e 2013) e os 

postulados de (KIMMEL et al., 1995). 

A taxa de eclosão no grupo LASER na faixa do espectro vermelho de 660 

nm não apresentou diferenças significativas para eclosão de embriões de (D. rerio), 

quando irradiados em doses 1 – 5J e 4 – 20J de energia de 24 - 24 h por um 

período de 96 hpf (p ˃ 0,05). Porém, a taxa de eclosão no grupo controle foi 

superior a taxa de eclosão para os grupos irradiados com o LASER para 72 hpf.   

A taxa de eclosão no grupo LASER na faixa do espectro infravermelho de 

830 nm apresentou diferenças significativas para eclosão de embriões de (D. rerio)  

para 72 hpf, quando irradiados em doses 1 – 5J e 4 – 20J de energia de 24 - 24 h 

por um período de 96 hpf (p ˂ 0,05). A taxa de eclosão no grupo controle foi 

superior a taxa de eclosão para os grupos irradiados com o LASER para 72 hpf.     

Segundo os nossos resultados, a taxa de eclosão para 96 hpf, no grupo 

LASER vermelho 660 nm e LASER infravermelho 830 nm com doses distintas de 

energia 1 - 5J e 4 – 20J de 24 - 24 h e seus respectivos controle, ocorreu de acordo 

com as eclosões em um desenvolvimento normal, segundo é abordado nos 

postulados de (KIMMMEL et al., 1995; OECD, 1998 e 2013). 



   
 

  

    66 
 

A taxa de eclosão no grupo LASER no espectro infravermelho de 830 nm, 4J 

de 24 - 24 h até 96 hpf apresentou diferenças significativas em relação ao grupo 

controle (p ˂ 0,05). A taxa para eclosão no grupo LASER em relação ao grupo 

controle para 48 hpf foi de ± 22 % maior que no grupo controle e 72 hpf ± 11 maior 

em relação ao grupo controle. (Tabela 20 e Figura 29). É sabido que, para o 

desenvolvimento normal em (D. rerio) as eclosões podem ocorrer de forma 

espontânea no período de 48 – 96 hpf (KIMMEL et al., 1995).  

A taxa de eclosão de embriões (D. rerio) no grupo LASER de forma intensiva 

na faixa do espectro infravermelho de 830 nm, 4J de 1 - 1 h (nas primeiras 6 hpf), 

seguindo de irradiações de 6 - 6 h por um período de 96 hpf apresentou diferenças 

significativas (p ˂ 0,05) (Tabela 21 e Figura 30).  

Portanto, a taxa para eclosão no grupo LASER de forma intensiva para 48 

hpf foi de ± 11 % menor que no grupo controle. Para 72 hpf ± 21 % menor em 

relação ao grupo controle e para 96 hpf ± 16 % menor que no grupo controle. 

Sendo que, até 48 hpf os embriões do grupo LASER foram irradiados com 52 J em 

energia total. Esse valor corresponde a 13 sessões na parte clínica. Para 72 hpf a 

dose de energia corresponde a 68 J em energia total, clinicamente representa 17 

sessões e para 96 hpf a dose em energia total utilizada foi de 84 J em energia total; 

na clínica, corresponde a 21 sessões. O protocolo para a irradiação com o LASER 

de baixa potência é específico para cada caso clínico. Entretanto, as irradiações 

podem ocorrer de 12 – 12 h; 24 – 24 h ou mesmo 48 - 48 h, ± 10 sessões a 

depender da evolução clínica de cada paciente. (RIEGEL e GODBOLD Jr, 2017).  

No entanto, nossos resultados estão de acordo com as médias de eclosões 

para o (D. rerio) segundo postula-se (KIMMEL et al., 1995; FRAYSSE et al., 2006; 

OECD, 1998 e 2013).   

 

9.3 Comprimento de larvas de zebrafish. 

 

A média do comprimento larval no grupo LASER na faixa do espectro 

infravermelho 830 nm, 4J de 24 - 24 h hpf não apresentou diferenças 

estatisticamente significativas em relação ao grupo controle para 96 hpf (p ˃ 0,05). 

(Tabela 22). Os dados para comprimento larval apresentam R= 0,76; (p ˂ 0,0001) 
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grupo LASER e R= 0,74; (p ˂0,0001) para o grupo controle 48 – 96 hpf para 

Regressão linear; Figura 31A - 31B e 31C. Segundo os postulados de (KIMMEL et 

al., 1995), a média de comprimento larval para o desenvolvimento embrionário em 

(D. rerio) 48 hpf é de 3,1 mm; 72 hpf 3,5 mm; corroborando assim, com os nossos 

resultados. O comprimento larval do grupo intervenção em relação ao grupo 

controle deve ser 20 ≤ que o coeficiente de variação. (OECD, 1998 e 2013). 

A média do comprimento de larvas em (D. rerio) no grupo LASER de forma 

intensiva na faixa do espectro infravermelho de 830 nm, 4J de 1 - 1 h (nas 

primeiras 6 hpf), seguindo de irradiações de 6 - 6 h apresentou diferenças 

significativas, quando comparado ao grupo controle para 66 - 96 hpf (p ˂ 0,05). 

(Figura 32). No presente estudo, os dados para comprimento larval apresentam R= 

0,51; (p ˂ 0,0001) para o grupo LASER e R= 0,57; (p ˂ 0,0001) e grupo controle 

para 66 – 96 hpf. (Figura 32 A; B; C e D). A média percentual do comprimento 

larval do grupo LASER foi maior que no grupo controle. Os nossos resultados para 

comprimento larval do grupo LASER Infravermelho nos parâmetros já relatados, 

em relação ao grupo controle são corroborados pelos comprimentos larvais 

postulado por (KIMMEL et al., 1995).   

A média de comprimento larval entre o grupo LASER na faixa de espectro 

infravermelho 830 nm, 4J de 24 - 24 h por 96 hpf; quando comparado com o grupo 

LASER de forma intensiva na faixa do espectro infravermelho 830 nm, 4J de 1 - 1 h 

(nas primeiras 6 hpf), seguindo de irradiações de 6 - 6 h por um período de 96 hpf e 

controle não apresentaram diferenças significativas para comprimento das larvas 

de (D. rerio) para 72 – 96 hpf. No entanto, nossos resultados para comprimento 

larval estão de acordo com a média de comprimento larval no desenvolvimento 

normal do (D. rerio) avaliado por (KIMMEL et al., 1995). (Tabela 24 e Figura 33 A e 

B). Entretanto, sugerimos que mais estudos sejam realizados sobre o efeito do 

LASER de baixa potência no comprimento larval, devido à escassez de referencial 

teórico que abordem essa temática.  
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9.4 Taxa de movimentos espontâneos em embriões de zebrafish. 

 

A taxa de movimentos espontâneos em embriões (D. rerio) no grupo LASER 

de forma intensiva na faixa do espectro infravermelho 830 nm, 4J de 1 - 1 h (nas 

primeiras 6 hpf), seguindo de irradiações de 6 - 6 h por um período de 24 hpf, não 

apresentou diferenças significativas em relação ao grupo controle para 24 hpf (p ˃ 

0,05).  Entretanto, no grupo LASER infravermelho 830nm, 4J de 24 - 24 h até 24 

hpf apresentou diferenças estatisticamente significativas para movimentos 

espontâneos, quando comparado ao controle (p ˂ 0,05) (Tabela 25 e Figura 34 A; 

B e C).  

Todavia, nossos resultados para taxa de movimentos espontâneos no grupo 

LASER 24 - 24 h foram maiores que no grupo controle e no grupo LASER 

intensivo; porém corroborados pelo trabalho realizado por (FRAYSSE et al., 2006), 

onde (64) % dos embriões de (D rerio) do grupo A e (77) % embriões do grupo B, 

realizaram 3 – 6 movimentos por minutos; assim como nossos resultados. Sendo 

que, 36 hpf os episódios de movimentos espontâneos dos embriões são pouco 

freqüentes, ocorrendo menos de 01 episódio por minuto. (KIMMEL et al., 1995). 

 

9.5 Taxa de frequência cardíaca em embriões de zebrafish 

 

A taxa de freqüência cardíaca em embriões de (D. rerio) no grupo LASER 

intensivo na faixa do espectro infravermelho 830 nm, 4J de 1 - 1 h (nas primeiras 6 

hpf), seguindo de irradiações de 6 - 6 h por um período de 48 hpf,  não apresentou 

diferenças significativas para bpm em relação ao grupo controle para 24 e 48 hpf (p 

˃ 0,05). Entretanto, o grupo LASER na faixa do espectro infravermelho 830 nm, 4J 

de 24 - 24 h até 48 hpf, apresentaram diferenças significativas para bpm em 

relação ao grupo controle para 24 - 48 hpf (p ˂ 0,05). 

 A taxa de bpm no grupo LASER 24 - 24 h foram maiores que no grupo 

controle e grupo LASER intensivo. (Tabela 26 e Figura 35 A – F). Os nossos 

resultados para bpm, para o grupo LASER e grupo controle 48 hpf, são 

corroborados com os resultados da variação da freqüência cardíaca para o grupo 

controle 48 hpf, dos postulados de (FRAYSSE et al., 2006).  
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Nos estudos realizados por (KIMMEL et al., 1995), a taxa de bpm em 

embriões de (D. rerio), foi de 180 batimentos por minutos em 48 hpf, para o 

desenvolvimento normal de embriões (D. rerio) não expostos a testes toxicológicos. 

Os bpm estão diretamente relacionados à temperatura ambiente, ou seja, em 

temperaturas mais baixas há menor consumo de oxigênio e o metabolismo celular 

também será influenciado pelo mesmo. Em altas temperaturas, ocorre um aumento 

do metabolismo celular e batimentos cardíacos (BARRIONUEVO e BURGGREN, 

1999). No estudo realizado por (BURGGREN, 1999), a taxa de bpm em embriões 

de (D. rerio) foi de 105 bpm 25 C0; 124.8 bpm 28 C0 e 154.8 bpm para 31 C0. 

Corroborando assim, com os nossos resultados. 

 

9.6 Taxa de edema em embriões e larvas de zebrafish 

 

A taxa de edema em embriões e larvas de (D. rerio) no grupo LASER na 

faixa do espectro infravermelho de 830 nm, 4J de 24 - 24 até 96 hpf, não foi 

estatisticamente significativa quando comparado com o grupo controle para 48 hpf. 

Contudo, os dados apresentaram diferenças significativas para 72 - 96 hpf, para o 

grupo LASER em relação ao controle (p ˂ 0,05).  

No final de 96 hpf o grupo LASER apresentou 11,43 % de edema e no grupo 

controle 25 % das larvas apresentaram edema de pericárdio ou saco vitelino 

(Tabela 27 e Figura 36). Assim sendo, sugerimos que o edema no grupo LASER 

não tenha sido proveniente das irradiações com o LASER, devido uma maior à 

ocorrência de edema no grupo controle.  

Outro fator preponderante para não associar o edema ao LASER, é que 

como observado na (Figura 21 e Tabela 12), a mortalidade dos embriões (D. rerio) 

no final de 216 hpf no grupo controle foi maior que no grupo LASER. A sobrevida 

dos embriões do grupo LASER foi de ± 28 % maior que no grupo controle para 168 

– 192 hpf e ± 23 % maior que no grupo controle para 216 hpf. 

Em nossa intervenção em que os embriões e larvas (D. rerio) foram 

expostos ao LASER no espectro vermelho 660nm e infravermelho 830 nm, em 

doses distintas de energia em Joules, 1, 2 e 4J de 24 - 24 h por um período de 96 

hpf; não apresentaram edema de pericárdio ou saco vitelino. E a mortalidade até 
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96 hpf, para o grupo controle e intervenção LASER foi menor 10 %; sendo que, em 

algumas intervenções a mortalidade no grupo controle foi maior que no grupo 

irradiado com o LASER. (Tabelas 6 - 10; 12).  

A taxa de edema em embriões e larvas (D. rerio) no grupo com LASER de 

forma intensiva na faixa do espectro infravermelho de 830 nm, 4J de 1 - 1 h (nas 

primeiras 6 hpf), seguindo de irradiações de 6 - 6 horas por um período de 96 hpf,  

não foi estatisticamente significativa, quando comparado ao seu grupo controle (p ˃ 

0,05).  

No final de 96 hpf, o grupo controle apresentou 28,89% de edema e o grupo 

LASER, 16,67% de edema de pericárdio ou saco vitelino. (Tabela 28 e Figura 37). 

Assim como na intervenção com o LASER 24 - 24 h, o grupo LASER intensivo e 

controle apresentaram edema de pericárdio ou saco vitelino. Contudo, a taxa de 

edema no grupo controle foi maior que no grupo LASER. De tal modo, sugerimos 

que o edema no grupo LASER não esteja associado às irradiações com o LASER, 

devido à ocorrência maior de edema no grupo controle.  

A freqüência de anormalidades como edema e alteração no esqueleto axial 

durante o desenvolvimento embrionário em (D. rerio) podem ocorrer naturalmente 

advinda dos próprios genitores ou podem estar associado ao ambiente de estresse, 

qualidade da água, temperatura e manejo. Por exemplo, temperaturas 

consideradas baixas, como, 25 c0 e altas como, 31 c0, podem influenciar em maior 

incidência de desenvolvimento anormal em (D. rerio). (OECD, 1998 e 2013; 

KIMMEL et al., 1995; BARRIONUEVO e BURGGREN, 1999). 

 

9.7 Malformações da cauda em embriões e larvas de zebrafish 

 

A taxa de malformações da cauda em embriões e larvas de (D. rerio) no 

grupo LASER na faixa do espectro infravermelho de 830 nm, 4J de 24 - 24 h até 96 

hpf, não apresentou diferenças estatisticamente significativas em relação ao grupo 

controle (p ˃ 0,05). Entretanto, 5,21 % dos embriões e larvas do grupo controle 

apresentaram malformações da cauda e 3,58% no grupo LASER para 48 hpf. No 

final de 96 hpf os embriões com malformação da cauda estavam todos mortos 

(Tabela 29 e Figura 38).  
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A taxa de malformações da cauda em embriões e larvas no grupo LASER de 

forma intensiva na faixa do espectro infravermelho de 830 nm, 4J de 1 - 1 h (nas 

primeiras 6 hpf), seguindo de irradiações de 6 - 6 h por um período de 96 hpf, não 

apresentou diferenças estatisticamente significativas para malformações de cauda 

em relação ao grupo controle para: 66 - 72 e 84 - 96 hpf (p ˃ 0,05). No entanto, os 

dados apresentam diferenças estatisticamente significativas para malformações 

para 78 hpf, quando comparado LASER em relação ao grupo controle (p ˂ 0,05) 

(Tabela 30 e Figura 39). 

No final de 96 hpf, o grupo controle apresentou uma taxa de 4,44 % de 

malformações da cauda. Assim, como também foi evidenciada uma taxa de 10 % 

de malformações no grupo LASER. De tal modo que, podemos sugerir que as 

malformações da cauda no grupo LASER não estejam associadas às irradiações 

com o LASER, devido à ocorrência de malformações também no grupo controle.  

Como já descrito, a freqüência de anormalidades como alterações no 

esqueleto axial durante o desenvolvimento embrionário em (D. rerio) podem ocorrer 

naturalmente advindas dos próprios genitores ou podem estar associadas ao 

ambiente de estresse, temperatura e manejo. Por exemplo, temperaturas 

consideradas baixas, como, 25 c0 e altas como, 31 c0, podem influenciar em maior 

incidência de desenvolvimento anormal (OECD, 1998 e 2013; KIMMEL et al., 1995; 

BARRIONUEVO e BURGGREN, 1999). 

Nas intervenções em que os embriões de (D. rerio) foram expostos ao 

LASER no espectro vermelho 660 nm e infravermelho 830 nm, em doses distintas 

de energia em Joules, 1, 2 e 4J de 24 - 24 h por um período de 96 hpf; não 

apresentaram malformações da cauda. E a mortalidade até 96 hpf, para o grupo 

controle e grupo LASER foi menor 10 %; sendo que, em algumas intervenções a 

mortalidade no grupo controle foi maior que no grupo irradiado com o LASER 

(Tabelas 6 - 10; 12). 

Os dados aqui discutidos são resultados de um estudo pioneiro, o qual 

possibilitou avaliar in vivo o desenvolvimento de embriões e larvas (D. rerio) 

expostos ao LASER de baixa potência no espectro vermelho 660 nm e 

infravermelho 830 nm e em doses distintas de energia 1; 2 e 4J. Esta abordagem 
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possibilitou comparar resultados de mortalidade, eclosão, movimentos 

espontâneos, batimentos cardíacos e malformação da cauda.  

Os resultados encontrados no presente estudo sugerem ressaltar a 

importância da utilização de embriões e larvas (D. rerio) como sistema-modelo em 

pesquisas nas áreas biológica, ambiental e biomédica; inclusive sua utilização 

dentro das áreas da fisioterapia. Todavia, sugerimos que mais estudos sejam 

realizados sobre a abordagem da temática aqui proposta. Devido à escassez de 

referencial teórica que aponte o porquê das contraindicações do LASER de baixa 

potência durante o período gestacional. 

 

10 Conclusões 

 

▪ Embriões e larvas (D. rerio), quando expostos ao LASER no espectro 

vermelho 660 nm em doses distintas de energia 1; 2 e 4J Joules de 24 - 24 h 

por um período de 96 hpf, não apresentaram teratogenia ou mortalidade, 

quando comparado ao LASER no espectro infravermelho 830 nm em doses 

distintas de energia 1; 2 e 4 Joules 96 hpf;  

 

▪ Sugerimos que a mortalidade de embriões e larvas (D. rerio) quando 

expostos ao LASER de forma intensiva no espectro infravermelho 830 nm 4J 

de energia de 1 - 1 h (nas primeiras 6 hpf), seguindo de irradiações de 6 - 6 

h por um período de 96 hpf; podem estar associadas a dose tempo 

dependente.  

 

▪ As irradiações com o LASER no espectro vermelho 660 nm e infravermelho 

830 nm 1J e 4J de 24 - 24 h, com doses de energia em Joules (1 – 5J) / 96 

hpf não promoveu teratogenia ou mortalidade em embriões e larvas (D. 

rerio), quando comparado com doses de (4 – 20J) / 96 hpf. Sugerimos que a 

mortalidade de embriões e larvas de zebrafish parece não estar associadas 

ao espectro ou dose de energia em Joules utilizados na presente 

intervenção; 
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▪ O LASER no espectro infravermelho 830 nm, 4J não promoveu teratogenia 

ou mortalidade para embriões e larvas de zebrafish, quando expostos de 24 

- 24 h por um período de 216 hpf. Sugerimos que o LASER promoveu um 

efeito protetivo aos embriões e larvas (D. rerio). 

 

▪ O LASER nas condições aqui propostas, não influenciou a taxa de eclosões 

em embriões (D. rerio) expostos de 24 - 24 h na faixa de espectro vermelho 

660 nm e infravermelho 830 nm em doses distintas de energia: 1J; 2J e 4J 

por um período de 96 hpf; 

 

▪ Os embriões irradiados com o LASER no espectro vermelho 660 nm e 

infravermelho 830 nm, 1J e 4J de 24 - 24 h, com doses de energia em 

Joules (1 – 5J) / 96 hpf, não influenciou na taxa de eclosões de embriões (D. 

rerio), quando comparado com as doses de (4 – 20J) / 96 hpf e seus 

respectivos controle; 

 

• A taxa de eclosões em embriões (D. rerio), expostos de forma intensiva ao 

LASER infravermelho 830 nm, 4J de 1 - 1 h (nas primeiras 6 hpf), seguindo 

de irradiações de 6 - 6 h foi inferior ao grupo controle. Sugerimos que as 

doses de energia do LASER de forma intensiva pode ter influenciado nas 

eclosões de forma dose tempo dependente.   

 

▪ Os embriões (D. rerio) expostos ao LASER infravermelho 830 nm, 4J de 24 - 

24 h 96 hpf, apresentou uma taxa de eclosão relativamente superior ao 

grupo controle para 48 - 72 hpf. Sugerimos que a dose de energia em 

relação ao tempo foi o fator preponderante para uma melhor taxa de eclosão 

no grupo LASER em relação ao grupo controle. 

 

▪ O LASER no espectro infravermelho 830 nm, 4J de 24 - 24 h e espectro 

infravermelho 830 nm, 4J em uma exposição intensiva de 1 - 1 h (nas 

primeiras 6 hpf), seguindo de irradiações de 6 - 6 h por 96 hpf,  não 
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influenciou no comprimento larval (D. rerio) até 96 hpf, quando comparado 

ao grupo controle;  

 

▪ O LASER no espectro infravermelho 830 nm, 4J em uma exposição 

intensiva de 1 - 1 h (nas primeiras 6 hpf), seguindo de irradiações de 6 - 6 h 

por 96 hpf em relação ao grupo controle não influenciou a taxa de 

movimentos espontâneos de embriões (D. rerio); 

 

▪ Embriões (D. rerio) expostos ao LASER no espectro infravermelho 830 nm, 

4J de 24 - 24 h por 24 hpf, apresentaram uma taxa de movimentos 

espontâneos superior ao grupo controle;  

 

▪ O LASER intensivo no espectro infravermelho 830 nm 4J de 1 - 1 h (nas 

primeiras 6 hpf), seguindo de irradiações de 6 - 6 h para 24 - 48 hpf, não 

influenciou os batimentos cardíacos em embriões (D. rerio); 

 

▪ O LASER no espectro infravermelho 830 nm 4J de 24 - 24 h, não influenciou 

os batimentos cardíacos em embriões (D. rerio), para 24 - 48 hpf;  

 

▪ O LASER nos espectros vermelho 660 nm e infravermelho 830 nm, em 

doses distintas de energia, 1; 2 e 4J Joules, de 24 - 24 h não influenciou na 

taxa de malformações da cauda e edemas em embriões e larvas de (D. 

rerio) para 96 hpf; 

 

▪ Embriões e larvas (D. rerio), expostos ao LASER de forma intensiva na faixa 

do espectro infravermelho de 830 nm, 4J de 1 - 1 h (nas primeiras 6 hpf), 

seguindo de irradiações de 6 - 6 horas por um período de 96 hpf, 

apresentaram malformações de cauda e edemas. Entretanto, o mesmo 

evento ocorreu no grupo controle. Sugerimos que mais estudos sejam 

realizados, dentro da abordagem proposta na presente intervenção; 
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▪ O LASER no espectro infravermelho 830 nm, 4J de 24 - 24 h por um período 

de 96 hpf, não influenciou na malformação da cauda e edemas em embriões 

e larvas (D. rerio); 

 

▪ A escassez de referencial teórico reforça o pioneirismo deste estudo 

realizado in vivo, que avaliam o desenvolvimento embrionário do zebrafish 

(Danio rerio), expostos ao LASER 660 – 830 nm, espectro vermelho e 

infravermelho em doses distintas de energia em 1; 2 e 4 Joules. Onde foi 

realizado irradiações de 24 - 24 h por 96 hpf; Irradiações de forma intensiva 

de 1 - 1 h (nas primeiras 6 hpf), seguindo de irradiações de 6 - 6 h até 96 hpf 

e irradiações de 24 - 24 h por um período de 216 hpf; 

 
 

▪ Os resultados desse estudo ressaltam a importância da utilização de 

embriões e larvas (D. rerio) como Sistema - modelo em pesquisas 

biológicas, ambientais e biomédicas. As análises dos dados sugerem que as 

precauções e contraindicações para irradiação de pacientes gestantes com 

o LASER de baixa potência sejam revistas. De tal modo que, mais estudos 

que abordem a temática aqui proposta sejam realizados e que venham 

assim contribuir com a propedêutica de estudiosos das ciências da saúde e 

áreas afins.  
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12 ANEXOS 

12.1 Anexo 1 - Parecer da Comissão de Ética 
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12.2 Anexo2 - Alterações teratogênicas em embriões (D.rerio) 
 
 
Figura 40. Embriões de zebrafish 2 hpf A: Não fertilizado. A: Pólo animal não fertilizado; B: Processo de 

coagulação. A: Processo de coagulação no pólo animal; C: Não fertilizado. A: Pólo animal não fertilizado; 

D: Processo de coagulação. A: Pólo animal em processo de coagulação. 
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12.2.1 Anexo 3 - Alterações teratogênicas em embriões (D. rerio)  

 

Figura 41. Embrião de zebrafish A: Fase high 3.3 hpf. A: Processo de coagulação; B: Fase oblong 3.7 hpf. 

A: Processo de coagulação; C: Embrião fase de anel germinativo 5,7 hpf. Processo de coagulação; D: 

Embrião 48 hpf. A: Alteração de pigmentação e processo degenerativo. E: Embrião 48 hpf. A: Processo 

degenerativo. F: Embrião 48 hpf. A: Edema de saco vitelino e pericárdio, B: Alteração da circulação e 

formação da Notocorda, C: Alteração de formação do esqueleto axial. G: Embrião 72 hpf. A: Edema de 

pericárdio, B: Alteração da formação do esqueleto axial, C: Membrana de fertilização dobrada. H: 

Embrião 72 hpf. A: Edema de pericárdio, B: Alteração da formação do esqueleto axial, C: Membrana de 

fertilização dobrada. I: Embrião 72 hpf. A: Edema de pericárdio.  
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12.2.2 Anexo 4 - Alterações teratogênicas em embriões (D. rerio) 

 
Figura 42. A: Embrião 96 hpf. A: Edema de pericardio, B: Alteração de saco vitelino, C: Alteração da 

formação do esqueleto axial. B: Embrião 96 hpf. A: Edema de pericardio, B: Alteração da formação do 

esqueleto axial, C: Alteração da membrana de fertilização. C: Embrião 96 hpf. A:Edema de pericardio, B: 

Alteração do saco vitelino. D: Embrião 96 hpf. A: Membrana de fertilização dobrada, B: Alteração da 

formação do esqueleto axial. E: Embrião 96 hpf. A: Alteração de saco vitelino, B: alteração da formação 

do esqueleto axial e processo de degeneração. F: Embrião 96 hpf. Edema de pericárdio, B: Alteração do 

saco vitelino, C: Alteração da formação do esqueleto axial e eclosão incompleta, D: Membrana de 

fertilização dobrada.  
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12.2.3 Anexo 5 - Alterações teratogênicas em larvas (D. rerio) 

 
Figura 43. A: Larva 96 hpf. A: Alteração do esqueleto axial. B: Larva 96 hpf. A: Edema de pericárdio. C: 

Larva 96 hpf. A: Alteração do esqueleto axial, B: Alteração da circulação e Notocorda. D: Larva 96 hpf. A: 

Alteração na formação das nadadeiras peitorais, B: Alteração do esqueleto axial. E: Larva 96 hpf. A: 

Edema de pericárdio, B: Alteração da formação da Notocorda, C: Alteração da circulação caudal. 
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12.3 Anexo 6 - Material suplementar - (Tabelas - Resultados) 
 
 
Tabela 6 Taxa de mortalidade acumulativa (média ± Desvio Padrão) em embriões e larvas de zebrafish 

expostos ao flash LASER lll nas faixas do espectro vermelho 660 nm 1J e infravermelho 830 nm 1J de 24 - 

24 h por 96 hpf. 

 HPF 24 hpf 48 hpf 72 hpf 96 hpf 

LASER 660 1J 4,67±8,1 4,67±8,1 9,33±16,2 9,33±16,2 
Cont. 660 4,67±8,1 4,67±8,1 4,67±8,1 4,67±8,1 

LASER 830 1J 4,67±8,1 4,67±8,1 9,33±16,2 9,33±16,2 
Cont. 830 0±00 0±00 0±00 0±00 

 
 

Tabela 7 Taxa de mortalidade acumulativa (média ± Desvio Padrão) em embriões e larvas de zebrafish 

expostos ao flash LASER lll nas faixas do espectro vermelho 660 nm 2J e infravermelho 830nm 2J de 24 - 

24 horas por 96 hpf.  

HPF 24 hpf 48 hpf 72 hpf 96 hpf 

LASER 660 2J   9,33±16,2 9,33±16,2 9,33±16,2 9,33±16,2 
Cont. 660 4,67±8,1 9,33±8,1 9,33±8,1 9,33±8,1 

LASER 830 2J 0±00 0±00 0±00 0±00 
Cont. 830 0±00 0±00 0±00 0±00 

 
 

Tabela 8 Taxa de mortalidade acumulativa (média ± Desvio Padrão) em embriões e larvas de zebrafish 

expostos ao flash LASER lll nas faixas do espectro vermelho 660 nm 4J e infravermelho 830 nm 4J de 24 - 

24 h por 96 hpf.  

HPF 24 hpf 48 hpf 72 hpf 96 hpf 

LASER 660 4J 0±00 0±00 0±00 0±00 
Cont, 660 4,67±8,1 4,67±8,1 4,67±8,1 4,67±8,1 

LASER 830 4J 0±00 0±00 4,67±8,1 4,67±8,1 
Cont. 830 0±00 0±00 0±00 0±00 

 
 

Tabela 9 Taxa de mortalidade acumulativa (média ± Desvio Padrão) em embriões e larvas de zebrafish 

expostos ao flash LASER lll na faixa do espectro vermelho 660 nm 1J e 4J de 24 - 24 h por 96 hpf. 
J/h 2-8J/24h 3-12J/48h 4-16/72h 5-20J/96h 

LASER 660 1J 4,67±8,1 4,67±8,1 9,33±16,2 9,33±16,2 
Cont. 660 4,67±8,1 4,67±8,1 4,67±8,1 4,67±8,1 

LASER 660 4J 0±00 0±00 0±00 0±00 
Cont. 660 4,67±8,1 4,67±8,1 4,67±8,1 4,67±8,1 

 

 

Tabela 10 Taxa de mortalidade acumulativa (média ± Desvio Padrão) em embriões e larvas de zebrafish 

expostos ao flash LASER lll na faixa do espectro infravermelho 830 nm 1J e 4J de 24 em 24 horas por 96 

hpf.  

J/h 2-8J/24h 3-12J/48h 4-16/72h 5-20J/96h 

LASER 830 1J 4,67±8,1 4,67±8,1 9,33±16,2 9,33±16,2 
Cont. 830 0±00 0±00 0±00 0±00 

LASER 830 4J 0±00 0±00 4,67±8,1 4,67±8,1 
Cont. 830 0±00 0±00 0±00 0±00 
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Tabela 11 Taxa de mortalidade acumulativa (média ± Desvio Padrão) em embriões e larvas de zebrafish 

expostos na faixa do espectro infravermelho 830 nn, 4J de 1 - 1 h (nas primeiras 6 hpf), seguindo de 

irradiações de 6 - 6 h por um período de 96hpf. Estatisticamente significativo (*). 
HPF 1 hpf 2 hpf 3 hpf 4 hpf 5 hpf 6 hpf 12 hpf 

Intensivo 0±00 0±00 0±00 0±00 0±00 0±00 2,78±4,8 
Controle 0±00 0±00 0±00 0±00 0±00 0±00 0±00 

 
HPF 18 hpf 24 hpf 30 hpf 36 hpf 42 hpf 48 hpf 54 hpf 

Intensivo 5,56±4,8 5,56±4,8 5,56±4,8 5,56±4,8 5,56±4,8 6,67±2,8 8,89±0,9 
Controle 0±00 5,56±9,6 5,56±9,6 5,56±9,6 5,56±9,6 5,56±9,6 5,56±9,6 

 
HPF 60 hpf 66 hpf 72 hpf 78 hpf 84 hpf 90 hpf 96 hpf 

Intensivo 10,00±2,9 11,11±4,8 15,00±6,1 17,22±9,2 18,33±10,9 20,56±14,6 20,56±14,6 
Controle 5,56±9,6 5,56±9,6 5,56±9,6 5,56±9,6 6,67±8,8 6,67±8,8 6,67±8,8 

 
 

Tabela 12 Taxa de mortalidade acumulativa (média ± Desvio Padrão) em embriões e larvas de zebrafish 

expostos ao flash LASER lll na faixa do espectro infravermelho de 24 - 24 h por um período de até 216 

hpf. Estatisticamente significativo (*). 

HPF 48 h 72 h 96 h 120 h 144 h 168 h 192 h 216 h 

LASER 0,7±0,1 0,7±0,1 0,7±0,1 21,43±1,9 27,15±2,1 40±0,9 52,14±0,1 62,15±0,3 

Controle 0 0 0 11,46±1,7 36,46±1,7 68,75±0,6 80,21±0,2 85,42±0,3 

 
 

Tabela 13 Taxa de mortalidade acumulativa (média ± Desvio Padrão) em embriões e larvas de zebrafish 

expostos ao flash LASER lll na faixa do espectro infravermelho de 24 - 24 h por um período de 2 – 216 

hpf. Estatisticamente significativo (*). 
J/h 12J/48h 16J/72h 20J/96h 24J/120h 28J/144 h 32J/168 h 36J/192 h 40J/216 h 

LASER 0,7±0,1 0,7±0,1 0,7±0,1 21,43±1,9 27,15±2,1 40±0,9 52,14±0,1 62,15±0,3 

Controle 0 0 0 11,46±1,7 36,46±1,7 68,75±0,6 80,21±0,2 85,42±0,3 

 
 

Tabela 14 Taxa de mortalidade acumulativa (média ± Desvio Padrão) em embriões de zebrafish expostos 

na faixa do espectro infravermelho 830 nn, 4J de 1 - 1 h (nas primeiras 6 hpf), seguindo de irradiações de 

6 - 6 h até 30 hpf.  

J/h 28J/12h 32J/18h 36J/24 h 40J/30 h 

LASER 2,78±4,9 5,56±4,8 5,56±4,8 5,56±4,8 
Controle 0±00 0±00 5,56±9,6 5,56±9,6 

 
 

Tabela 15 Taxa de eclosão (média ± Desvio Padrão) em embriões de zebrafish expostos ao flash LASER lll 

nas faixas do espectro vermelho 660 nm 1J e infravermelho 830 nm 1J de 24 - 24 h por 96 hpf.  

HPF 24 hpf 48 hpf 72 hpf 96 hpf 

LASER 660 1J 0±00 4,76±8,2 81,90±20,3 100±00 
Cont. 660 0±00 0±00 100±00 100±00 

LASER 830 1J 0±00 0±00 76,19±29,7 100±00 
Cont. 830 0±00 0±00 100±00 100±00 
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Tabela 16 Taxa de eclosão (média ± Desvio Padrão) em embriões de zebrafish expostos ao flash LASER lll 

nas faixas do espectro vermelho 660 nm 2J e infravermelho 830 nm 2J de 24 - 24 h por 96 hpf. 

Estatisticamente significativo (*). 

HPF 24 hpf 48 hpf 72 hpf 96 hpf 

LASER 660 2J 0±00 0±00 95,24±8,25 100±00 
Cont. 660 0±00 0±00 95,24±8,25 100±00 

LASER 830 2J 0±00 9,52±16,5 76,19±21,8 100±00 
Cont. 830 0±00 0±00 100±00 100±00 

 
 

Tabela 17 Taxa de eclosão (média ± Desvio Padrão) em embriões de zebrafish expostos ao flash LASER lll 

nas faixas do espectro vermelho 660 nm 4J e infravermelho 830 nm 4J de 24 - 24 h por 96 hpf. 

Estatisticamente significativo (*). 

HPF 24 hpf 48 hpf 72 hpf 96 hpf 

LASER 660 4J 0±00 0±00 85,71±00 100±00 
Cont. 660 0±00 0±00 100±00 100±00 

LASER 830 4J 0±00 9,53±8,25 76,19±29.7 100±00 
Cont. 830 0±00 0±00 100±00 100±00 

 
 

Tabela 18 Taxa de eclosão (média ± Desvio Padrão) em embriões de zebrafish expostos ao flash LASER lll 

nas faixas do espectro vermelho 660 nm 1J e 4J de 24 - 24 h por 96 hpf. 

HPF 24 hpf 48 hpf 72 hpf 96 hpf 

LASER 660 1J 0±00 4,76±8,25 81,90±20,3 100±00 
Cont. 660 0±00 0±00 100±00 100±00 

LASER 660 4J 0±00 0±00 85,71±00 100±00 
Cont. 660 0±00 0±00 100±00 100±00 

 
 

Tabela 19 Taxa de eclosão (média ± Desvio Padrão) em embriões de zebrafish expostos ao flash LASER lll 

nas faixas do espectro infravermelho 830 nm 1J e 4J de 24 - 24 h por 96 hpf. Estatisticamente 

significativo (*). 

HPF 24 hpf 48 hpf 72 hpf 96 hpf 

LASER 830 1J 0±00 0±00 76,19±29,7 100±00 
Cont. 830 0±00 0±00 100±00 100±00 

LASER 830 4J 0±00 9,53±8,25 76,19±29,7 100±00 
Cont. 830 0±00 0±00 100±00 100±00 

 
 

Tabela 20 Taxa de eclosão (média ± Desvio Padrão) em embriões de zebrafish expostos ao flash LASER lll 

na faixa do espectro infravermelho 830 nm 4J de 24 - 24 h por um período de 96 hpf. Estatisticamente 

significativo (*). 

HPF 24 hpf 48 hpf 72 hpf 96 hpf 
LASER 830 4J 0±00 63,46±29,1 97,10±0,05 100±00 

Cont. 830 0±00 41,66±50 86,16±8,7 100±00 
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Tabela 21 Taxa de eclosão (média ± Desvio Padrão) em embriões de zebrafish expostos de forma 

intensiva ao flash LASER lll na faixa do espectro infravermelho 830nm 4J de 1 - 1 h (nas primeiras 6 hpf), 

seguindo de irradiações de 6 - 6 h por um período de 96 hpf. Estatisticamente significativo (*). 
HPF 1 – 36 hpf 42 hpf 48 hpf  54 hpf 60 hpf 66 hpf 

LASER 
830nm 

0±00 0±00 0±00 2,22±3,8 8,59±1,7 32,12±3,7 

Controle. 0±00 6,67±11,5 11,11±10,2 22,22±3,8 37,78±16,8 60±20 

 
HPF 72 hpf 78 hpf 84 hpf 90 hpf 96 hpf 

LASER 830nm 59,89±20,2 75,92±25,3 80±26,5 80±26,5 80±26,5 
Controle 81,11±1,9 81,11±1,9 95,56±7,7 95,56±7,7 96,67±5,8 

 
 

Tabela 22 Comprimento (média ± Desvio Padrão) em larvas do zebrafish expostos ao flash LASER lll na 

faixa do espectro infravermelho 830 nm 4J de 24 - 24 h por um período de 96 hpf. 

HPF 48 hpf 72 hpf 96 hpf 

LASER 24x24h 3,38±0,12 3,55±0,10 3,74±0,14 

Controle 3,36±0,14 3,57±0,12 3,75±0,12 

 
 

Tabela 23 Comprimento (média ± Desvio Padrão) em larvas de zebrafish expostos ao flash LASER lll na 

faixa do espectro infravermelho de 1 - 1 h (nas primeiras 6 hpf), seguindo de irradiações de 6 - 6 h por 

um período 96 hpf. Estatisticamente significativo (*). 

HPF 66 hpf 72 hpf 78 hpf 84 hpf 90 hpf 96 hpf 
Intensivo 3,48±0,17 3,57±0,15 3,62±0,15 3,67±0,15 3,74±0,13 3,76±0,11 
Controle 3,41±0,11 3,51±0,12 3,54±0,13 3,60±0,12 3,63±0,13 3,68±0,13 

 
 

Tabela 24 Comprimento (média ± Desvio Padrão) em larvas de zebrafish expostos ao flash LASER lll na 

faixa do espectro infravermelho 830 nm 4J de 1 - 1 h (nas primeiras 6 hpf), seguindo de irradiações de 6 

- 6 h  por um período 96 hpf e 24 - 24 h por 216 hpf. 

HPF  72 hpf  96 hpf 
Controle 3,55±0,12 3,72±0,12 

LASER 24 x 24 h 3,55±0,10 3,74±0,13 
LASER intensivo 3,57±0,15 3,76±0,11 

 
 

Tabela 25 Taxa de movimentos espontâneos (média ± Desvio Padrão) em embriões de zebrafish 

expostos de forma intensiva ao flash LASER lll na faixa do espectro infravermelho 830 nm, 4J  de 1 - 1 h 

(nas primeiras 6 hpf), seguindo de irradiações de 6 - 6 h por um período 24 hpf e intervenção 24 - 24 h 

por um período de 24 hpf. Estatisticamente significativo (*). 

HPF 24 hpf 
LASER intensivo 3,63±1,1 

Controle intensivo 3,47±1,1 
LASER 24 x 24h 4,13±1,7 

Controle 24 x 24h 2,88±1,3 
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Tabela 26 Taxa de batimentos cardíaco (média ± Desvio Padrão) em embriões de zebrafish expostos de 

forma intensiva ao flash LASER lll na faixa do espectro infravermelho 830 nm, 4J  de 1 - 1 h (nas 

primeiras 6 hpf), seguindo de irradiações de 6 - 6 h por um período 48 hpf e intervenção 24 - 24 h por 

um período de 48 hpf. Estatisticamente significativo (*). 
HPF 24 hpf 48 hpf 

LASER intensivo 107,6±8,8 135,4±16,1 
Controle intensivo 112,3±10,3 140,0±9,5 

LASER 24 - 24 h 120,1±5,1 161,7±8,6 
Controle 24 - 24h 117,5±4,9 159,1±10 

 
 

Tabela 27 Taxa (média ± Desvio Padrão) edema em embriões e larvas de zebrafish expostos ao flash 

LASER lll nas faixas do espectro infravermelho 830 nm 4J de 24 - 24 h por um período de 96 hpf . 

Estatisticamente significativo (*). 

HPF 24 hpf 48 hpf 72 hpf 96 hpf 

LASER 5,72±2,02 6,43±3,03 8,57±4,04 11,43±4,04 
Controle 9,38±1,5 12,5±2,9 18,75±5,9 25±5,9 

 
 

Tabela 28 Taxa (média ± Desvio Padrão) edema em embriões e larvas de zebrafish expostos ao flash 

LASER lll nas faixas do espectro infravermelho 830 nm 4J de 1 - 1 h (nas primeiras 6 hpf), seguindo de 

irradiações de 6 - 6 h por um período de 96 hpf.  

HPF 24 hpf 48 hpf 72 hpf 96 hpf 
LASER 8,89±15,4 14,44±25,02 16,67±28,9 16,67±28,9 

Controle 8,89±15,4 11,11±19,2 27,78±16,4 28,89±18,4 

 
 

Tabela 29 Taxa (média ± Desvio Padrão) malformações em embriões e larvas de zebrafish expostos ao 

flash LASER lll nas faixas do espectro infravermelho 830 nm 4J de 24 - 24 h por um período de 96 hpf.  
HPF 24 hpf 48 hpf 72 hpf 96 hpf 

LASER 0±00 3,58±1,01 0,74±1,01 0,74±1,01 
Controle 0±00 5,21±4,4 2,15±0,10 0±00 

 
 

Tabela 30 Taxa (média ± Desvio Padrão) malformações em embriões e larvas de zebrafish expostos ao 

flash LASER lll nas faixas do espectro infravermelho 830 nm 4J de 1 - 1 h (nas primeiras 6 hpf), seguindo 

de irradiações de 6 - 6 h por um período de 96 hpf. Estatisticamente significativo (*). 

HPF 48 hpf 54-60 hpf 66 hpf 72 hpf 78 hpf 84-90 hpf 96 hpf 
LASER 0±00 2,22±3,8 6,67±11,5 7,78±13,5 10±17,3 10±17,3 10±17,3 

Controle 0±00 1,11±1,9 1,11±1,9 1,11±1,9 1,11±1,9 2,22±3,8 4,44±7,7 

 


