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RESUMO 
 

 

Romão Altavista MM Efeito da laserfototerapia na reparação de osso alveolar 
humano: análise microtomográfica e histomorfométrica. [Tese] São Paulo: 
Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 2014. Versão Corrigida  
 

A instalação imediata de implante dental na região de molares é crítica, devido a 

grande perda óssea e da discrepância entre a espessura da crista alveolar e a 

plataforma do implante. Laserfototerapia (LFT) auxilia na reparação óssea, portanto 

pode acelerar a instalação do implante. Vinte pacientes foram selecionados para o 

estudo. Dez pacientes foram submetidos à LFT com laser de diodo de GaAlAs 

(808nm) no transcirúrgico de exodontia de molares, imediatamente após, e em 24h, 

48h, 72h, 96h, 7 e 15 dias. As irradiações foram aplicadas no modo contínuo, em 

contato e pontual (100mW, 0,04cm2, 075,0J/cm2, 30s por ponto, 3J por ponto, em 5 

pontos). O grupo controle (n=10) recebeu o mesmo tratamento, no entanto, o 

equipamento estava desligado. Quarenta dias depois, espécimes do tecido formado 

no interior dos alvéolos foram coletados para posterior análise por microtomografia 

(microCT) e histomorfometria. Dados de ambos os grupos foram comparados pelo 

test t de Student, enquanto aqueles das diferentes avaliações microtomográficas 

foram comparados pelo teste de correlação de Pearson (p<0.05). O volume relativo 

do osso, bem como a área relativa do osso foram significativamente maiores 

(p<0.001) no grupo laser do que no controle. No grupo controle houve correlação 

negativa significativa entre número e espessura de trabéculas, e entre número e 

separação entre trabéculas (p<0.01); entre espessura e separação das trabéculas a 

correlação foi positiva (p<0.01). O grupo laser mostrou correlação negativa 

significante entre número e espessura de trabéculas (p<0.01). A Laserfototerapia 

acelerou o reparo ósseo. Baseado na correlação de Pearson foi possível inferir que 

o grupo laser apresentou uma distribuição trabecular mais homogênea, com 

trabéculas menos espessas e mais numerosas, o que pode propiciar a redução do 

tempo para a instalação do implante. 

 

Palavras–chaves: Microtomografia. Bioestimulação. Laser. Enxerto-laser. 

Regeneração óssea. Implante imediato. 

 
 



 

 
 

ABSTRACT 

 

 

Romão Altavista MM. Effect of laserphototherapy on human alveolar bone repair: 
microtomographic and histomorphometrical analysis. [Thesis] São Paulo: 
Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia 2014. Versão Corrigida.  
 

 

The immediate dental implant placement in the molars region is critical, because of 

the high amount of bone loss and the discrepancy between the alveolar crest 

thickness and the dental implant platform. Laserphototherapy (LPT) improves bone 

repair thus could accelerate the implant placement. Twenty patients were selected 

for the study. Ten patients were submitted to LPT with GaAlAs diode laser (808nm) 

during molar extraction, immediately after, 24h, 48h, 72h, 96h, 7 and 15 days. The 

irradiations were applied in continuous wave, in contact and punctual mode (100mW, 

0.04cm2, 075,0J/cm2, 30s per point, 3J per point, in 5 points). The control group 

(n=10) received the same treatment; however with the power of the laser off. Forty 

days later samples of the tissue formed inside the sockets were obtained for further 

microtomography (microCT) and histomorphometry analyses. Data of both groups 

were compared by the Student t test, whereas those from the different microCT 

parameters were compared by the Pearson correlation test (p<0.05). The relative 

bone volume, as well as the relative area were significantly higher (p<0.001) in the 

lased than the control group. In the control group there were negative correlations 

between number and thickness, and between number and separation of trabecula 

(p<0.01); between thickness and separation of trabecula the correlation was positive 

(p<0.01). The laser group showed significant negative correlation between the 

number and the thickness of trabecula (p<0.01). Laserphototherapy accelerated 

bone repair. By the Pearson correlation test it was possible to infer that the lased 

group presented a more homogeneous trabecula configuration, with thin and 

numerous trabecula, which would facilite the reduction of time for the installation of 

the implant. 

 

 

Keyswords: Microtomography. Bioestimulation. – Laser. Bone graft. Regeneration, 

Immediate implant. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 
A instalação de implantes em alvéolos frescos, hoje uma realidade, 

apresenta limitações que podem afetar a osseointegração. Após a extração dental, 

os critérios clínicos para a adequada inserção de um implante, devem ser 

observados, como técnica exodôntica, estrutura alveolar, estruturas adjacentes, 

doença periodontal, lesões periapicais, tamanho do alvéolo e qualidade do osso 

receptor (Pessoa et al., 2010). 

A região de molares é a que apresenta maiores problemas para instalação 

de implantes dentários imediatos, pois em virtude do discrepância  alveolar  com a 

plataforma do implante ocorrem espaços ósseos (gap), que mesmo preenchidos 

com enxertos, podem levar à perda do implante por invaginação de tecido, assim 

como a pouca altura determinada pela presença do canal mandibular ou do soalho 

do seio maxilar. 

A presença de um grande gap propicia a formação de tecido conjuntivo entre 

a porção coronal do implante e o tecido ósseo circundante (Carlsson et al., 1988; 

Akimoto et al., 1999). Estudos são relatados na literatura, visando obter resultados 

ideais num menor intervalo de tempo, com a utilização de enxertos, membranas 

biológicas (Lazzarra,1989) e técnicas cirúrgicas específicas, entretanto podem 

ocorrer processos infecciosos levando ao insucesso do tratamento (Penãrrocha et 

al., 2002). 

A laserfototerapia (LFT) é uma das modalidades de tratamento usada para a 

aceleração desse processo. Esta é objeto de estudo na reparação óssea devido à 

sua profunda penetração no tecido, atuando na proliferação celular de osteoblastos, 

na diferenciação celular e aumentando a formação de matriz óssea (Stein et al., 

2005). 

De acordo com a literatura a LFT acelera o processo de cicatrização, 

alterando o comportamento celular presentes nos processos reparativos, 

aumentando a formação vascular, a produção de colágeno, de fibroblastos e de 

tecido epitelial. A energia liberada nos tecidos produz estimulação e feitos que 

liberam substâncias, como a histamina, serotonina, bradicinina e ainda ativam a 

produção de ácido araquidônico, convertendo as prostaglandinas em prostaciclinas. 
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Age aumentando a quantidade de ATP ( adenosina trifosfato), acelerando a mitose e 

melhorandoa reparaçãode tecidos (Rabelo et al., 2006; Bengtson et al., 2010). 

Evidências mostram que os efeitos da LFT com laser de GaAlAs na 

reparação tecidual óssea podem causar a aceleração do processo. Muitos trabalhos 

foram realizados in vitro, em animais e em humanos com LFT para validar seus 

efeitos na reparação de tecido mole. No entanto, em relação à sua efetividade no 

tecido ósseo, a maioria dos trabalhos foi realizada in vitro ou em animais, com 

diferentes protocolos de aplicação (Stein et al., 2005; Weber et al., 2006). 

Análises histomorfométricas são consideradas padrão ouro para avaliar 

trabéculas e a arquitetura óssea cortical, fornecendo informações exclusivas sobre a 

celularidade e índices dinâmicos de remodelação óssea, mas tem limitações no que 

diz respeito à avaliação da microarquitetura óssea. Seus parâmetros estruturais são 

derivados da análise estereológica em duas dimensões (2D). Já a microtomografia 

(microCT) realiza suas análises sob estruturas em três dimensões (3D). A microCT é 

uma forma miniaturizada de tomografia computadorizada capaz de oferecer dados 

quantitativos ao adquirir e reconstruir secções transversais virtuais de amostras 

teciduais. É um método com capacidade de abordagem com alto potencial de 

reprodução e de caráter não destrutivo (Postinov et al., 2003; Ibrahim et al., 2013). A 

avaliação do conteúdo mineral pode ser mapeada por meio de reconstrução dos 

cortes em microCT, mostrando alterações significativas na morfologia do osso 

(Meleo et al., 2012).  

No sentido de obter dados clínicos da ação da LFT na reparação óssea, o 

esse estudo foi avaliou por meio de microCT e histomorfometria o efeito da LFT na 

reparação óssea em alvéolos frescos de humanos sem enxertos. Serão utilizados 

alvéolos, cuja anatomia apresente discrepância elevada (>3mm) entre a parede do 

alvéolo e a plataforma do implante, impedindo a instalação imediata do implante sem 

enxertos, o que justificaria a obtenção de fragmentos desse osso no momento da 

colocação do implante. Acreditamos que o LFT possa, numa reação coadjuvante 

aos procedimentos cirúrgicos, reduzir o tempo de instalação do implante. Neste 

sentido contribuiria para diminuição de custos e morbidade, agindo efetivamente na 

melhoria da qualidade do osso. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

Este estudo envolve elementos distintos, sendo assim, este capítulo será 

didaticamente apresentado em forma de tópicos: tecido ósseo, características e 

aplicações do laser, microtomografia computadorizada. Os dados foram compilados 

na literatura disponível no período compreendido entre 1969 e 2014. 

 

 

2.1 Tecido Ósseo 

 

 

O osso alveolar é considerado um tecido conjuntivo especializado 

mineralizado, composto basicamente por 33% de matriz orgânica e 67% de cristais 

de hidroxiapatita. A matriz orgânica é constituída por colágeno (90% do tipo1), 

substâncias amorfas (proteoglicanos, glicosaminoglicanos) e células próprias 

(osteoblastos, osteoclastos e osteócitos). 

Os osteoblastos são células derivadas dos pré-osteoblastos, que secretam 

proteínas colágenas e não colágenas, as proteoglicanas da matriz óssea, as 

metaloproteinases e citocinas. Estes são responsáveis pela formação do tecido 

ósseo, os quais sintetizam componentes da matriz orgânica, controlando a sua 

mineralização. Estão localizados na superfície óssea, onde promovem deposição da 

matriz podendo se diferenciar em dois tipos celulares: células ósseas de 

recobrimento e osteócitos. 

As células ósseas de recobrimento são células alongadas e recobrem a 

superfície do tecido ósseo. Já os osteócitos são células possuem formato estrelado 

estando aprisionados dentro da matriz óssea mineralizada. 

A formação do tecido ósseo tem sua origem na diferenciação de células 

mesenquimais (provenientes da medula óssea e de vasos sanguíneos), mediante 

estímulos de fatores de crescimento e proteínas morfogenéticas, diferenciando-se 

em células pré-osteoblásticas, que por sua vez, darão origem aos osteoblastos e 

osteócitos. Os osteoclastos, assim como os osteoblastos, também são originados a 

partir da diferenciação de células provenientes da medula óssea (Odgren et al., 

2001). 
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Os osteócitos são verdadeiros mecanosensores que trabalham em conjunto, 

influenciando na remodelação do tecido ósseo, onde a perfusão dos fluidos dentro 

dos sistemas de canais pode influenciar na dinâmica da remodelação e 

neoformação do tecido ósseo (Lanyon, 1993). Embora a remodelação e 

neoformação óssea estejam ligadas diretamente aos osteoblastos e osteoclastos, a 

biologia molecular demonstrou a ocorrência de inúmeras alterações na atividade e 

em níveis de expressão de alguns genes dentro dos osteócitos, durante o processo 

de remodelação e reparação tecidual. O osso é o único tecido do corpo capaz de se 

regenerar, permitindo restituição após trauma. Em caso de ruptura ou de enxerto de 

osso, o osso neoformado, que se segue no processo de remodelação, é idêntico à 

do pré-existente. Este fenômeno, conhecido como processo de remodelação, 

permite a renovação óssea de 5-15% por ano sob condições normais. Esse 

processo é constituído por reabsorção de quantidade de osso pelos osteoclastos, 

igualmente a formação de matriz óssea pelos osteoblastos, com sua mineralização 

subseqüente (Fernández et al., 2006). 

A descoberta e caracterização do sistema RANK (receptor ativador nuclear 

kappa), RANKL(ligante do receptor ativador nuclear kappa) e OPG 

(Osteoprotegerina) tem mudado os conceitos relativos ao metabolismo ósseo. RANK 

é um receptor transmembrana do tipo 1 da família do TNF (fator de necrose tumoral) 

que está presente em células precursoras de osteoclastos, células dendríticas, 

fibroblastos e células T.  É um peptídeo de 616 aminoácidos  que quando ativado 

pelo RANKL sofre interação com receptores relacionados com o processo de 

maturação osteoclástica promove a maturação dos osteoclastos pelo aumento da 

expressão de genes específicos. (Khosla, 2001; Hofbauer, 2006; Andrade et al., 

2008; Menezes et al., 2008). Já OPG é um receptor solúvel atuando como 

antagonista do RANKL (Khosla, 2001) produzido por numerosos tipos celulares, 

incluindo células imunes, osteoblásticas e endoteliais. É considerado um receptor 

inibitório para RANKL, pois bloqueia a interação RANK/RANKL, inibindo o estágio 

terminal de diferenciação osteoclástica e, assim resultando numa diminuição da 

reabsorção óssea (Hofbauer, 2006).  
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2.2 Laser 

 

 

A palavra laser é um acrônimo de Light Amplification by Stimulated Emission 

of Radiation, ou seja, Amplificação de Luz por Emissão Estimulada de Radiação. 

O laser é um equipamento que produz e emite radiação eletromagnética. A 

irradiação eletromagnética pode ser como um conjunto de ondas (elétricas e 

magnéticas) cuja velocidade no vácuo é aproximadamente 3 x 108m/s (velocidade 

da luz). As várias formas de radiação, caracterizadas pelo seu comprimento de 

onda, compõem o espectro eletromagnético. Estudos para reconhecer os efeitos 

bioestimuladores do laser de baixa potência, assim como, sua influência na 

aceleração da reparação do tecido ósseo, têm sido relatados na literatura desde 

1971 (Garcez et al., 2012). A laserfototerapia (LFT) tem sido sugerida para melhorar 

a cicatrização do tecido ósseo. Os mecanismos celulares e moleculares envolvidas 

neste efeito ainda não são claros, mas a proliferação celular e diferenciação do osso 

tem sido propostos (Saito; Shimizi, 1997; Ozawa et al.,1998; Fujihara et al., 2006; 

Fukuoka et al., 2011). A LFT acelera o processo de cicatrização, aumentando a 

formação vascular, a produção de colágeno, de fibroblastos e de histamina 

(Sawasaki et al., 2009), tecido epitelial tanto in vivo (Martins et al., 2012, Wagner et 

al., 2013), quanto in vitro (Pereira et al., 2002; Fujihara et al., 2006; Eduardo et al., 

2008; Damante et al., 2009; Pellicioli et al., 2014).  

A fototerapia é caracterizada pela sua capacidade de induzir processos 

fotobiológicos em células. A penetração da luz nos tecidos e o comprimento de onda 

específico de luz absorvida por fotoaceptores são dois dos principais parâmetros a 

serem considerados na laserfototerapia. No tecido existe uma janela óptica entre 

650 a 1200nm conhecido como espectro e também comprimento de onda (Huang et 

al., 2011).  
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2.3 Laser em Culturas de Células - Estudo In Vitro 

 

 

Foi possível observar os efeitos da irradiação com laser de baixa potência 

GaAsAl (830 nm, 500 mW) em vários estágios de cultura de células, na proliferação 

celular, na formação de nódulos ósseos, na atividade de fosfatase alcalina, e na 

expressão gênica da osteocalcina. A irradiação com laser nas fases iniciais da 

cultura estimulou significativamente a proliferação celular inicialmente na atividade 

da fosfatase alcalina (ALP), e da osteocalcina (OC) numa fase posterior, sugerindo 

que o laser pode desempenhar dois papéis importantes, tais como, a estimulação da 

proliferação celular e a estimulação da diferenciação celular (Ozawa et al.,1998).  

Quando células derivadas de osso alveolar humano (HOB) foram expostas 

ao laser de diodo GaAIAs com dosagens de 1,5 e 3J/cm2, maior proliferação celular 

foi observada depois de 96h, quando comparadas com o grupo controle. A síntese 

de osteocalcina e produção de TGF-b1 foram maiores sobre as amostras irradiadas 

com 3J/cm2. No entanto, a atividade da fosfatase alcalina não diferiu 

significativamente entre os grupos. Estes resultados mostraram que, em resposta a 

LFT, as células cultivadas no material de implante de titânio tinham uma tendência 

para o aumento da ligação celular, proliferação, diferenciação e produção de TGF-b, 

indicando in vitro a capacidade modulatória da LFT na atividade de células e tecidos 

que rodeiam o material do implante (Khadra et al., 2005). 

Outro estudo in vitro confirmou que LFT promove a proliferação e maturação 

dos osteoblastos humanos, irradiadas com laser (He-Ne),(632nm;10mW). Foi 

possível constatar a aceleração da diferenciação e proliferação celular, sugerindo, 

portanto a capacidade efetiva de laser na reparação do osso, em seres humanos 

(Stein et al., 2005). 

Ainda em osteoblastos humanos, irradiados com laser de diodo de 670 nm, 

potência de 400mw, puderam detectar ligeiro aumento nas células irradiadas com 

1J/cm2 em comparação com células de controle não tratadas. O aumento da dose 

de laser de 2J/cm2reduziu a viabilidade celular durante as primeiras 48 h, resultando 

em persistente baixa da atividade da fosfatase alcalina em comparação com os 

outros dois grupos. A expressão de osteopontina e colágeno tipo I e ácido 

ribonucleico mensageiro (RNAm) diminuiu ao longo do tempo nos controles e nas 
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células irradiadas com 1J/cm2, aumentando quando comparado irradiadas com 2J 

/cm2 após 72h, sugerindo que a terapia laserfototerapia exerce um efeito 

bioestimulador sobre os osteoblastos humanos nas primeiras 72h. Mais estudos são 

necessários para determinar o potencial da laserfototerapia no conceito de 

tratamento em regeneração óssea (Stein et al., 2008). 

In vitro, o efeito da LFT (GaAlAs, 808nm,DE4J/cm2), sobre a proliferação 

celular óssea em osteoblastos e osteoclastos foi avaliado, por análise microscópica 

das culturas, bem como por análise quantitativa de RT-PCR de um painel de 

marcadores, após extração de ácido nucleico. Nestas condições, a proliferação de 

células mesenquimais, assim como os osteoblastos e osteoclastos foram 

semelhantes ao grupo controle (Bouvet Gerbettaz et al., 2009).  

Ainda in vitro, a ação biomoduladora da LFT (GaAlAs,780 nm), nas células 

osteoblásticas humanas expostas à 3J/cm2DE, nos dias 3 e 7, não influenciou o 

crescimento da atividade da fosfatase alcalina (ALP) e formação de matriz 

mineralizada. Análises revelaram um espaço sem células em culturas tratadas com 

LFT, que foi repovoada com células proliferativas e menos diferenciadas. As 

expressões gênicas de ALP, OC, sialoproteina do osso (BSP), e BMP-7 também 

foram maiores em culturas tratadas, enquanto RUNX2, OPN, e osteoprotegerina 

(OPG) foram menores. Estes resultados indicam que a LFT modula as respostas de 

células de um modo complexo na diferenciação dos osteoblastos, a qual sugere 

possíveis benefícios sobre osseointegração, apesar de um efeito deletério transitório 

imediatamente após a irradiação com laser (Petri et al., 2010). 

Nesse estudo, as células tronco mesenquimais da medula óssea (BMSC) 

foram induzidas a se diferenciarem em neurônios e em osteoblastos, na ausência e 

na presença da LFT. O Laser (GaAlAs,810nm), foi aplicado nos dias 1, 3 e 5 durante 

a diferenciação, com densidades de energia de 3 e 6J/cm2 para as células induzidas 

a neurônios, e 2 e 4J/cm2 para as induzidas a osteoblastos. Houve significativa 

proliferação de BMSC em todas as densidades de energia, exceto para 6J /cm2, em 

comparação com grupos de controle. A densidades de energia de 3 e 6 J/cm2foram 

efetivas na diferenciação de BMSC em neurônios. Além disso, a atividade de ALP foi 

significativamente melhor às BMSCs irradiadas diferenciadas para osteoblastos. 

Portanto, o efeito de LFT na diferenciação e proliferação de BMSC é dose 

dependente (Soleimani et al., 2012). 
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Foi utilizado comprimento de onda infravermelho de 940nm em 

laserfototerapia in vitro sob osteoblastos, durante a proliferação e diferenciação 

celular. Quando examinados, sugeriram papel importante na estimulação de células 

osteoblásticas na formação óssea (Jawad et al., 2013) 

 

 

2.4 Laser in vivo e em humanos 

 

 

 Visando acelerar a formação do osso Saito; Shimizu. (1997), estudaram os 

efeitos da LFT sobre a regeneração óssea em expansão de sutura palatina em 

ratos. Como conclusão a irradiação com laser de baixa potência, foi mais eficaz na 

regeneração óssea na fase inicial de expansão, sem registro de efetividade no 

período posterior e tampouco, na irradiação em dose única, sendo o efeito dose 

dependente, do tempo e da frequência de irradiação. 

Cerqueira et al. (2007) avaliaram as características microscópicas do efeito 

do laser diodo (GaAlAs-830m), aplicadas no período de ativação e consolidação de 

mandíbulas de ovelhas na distração osteogênica (DO). Os parâmetros foram doses 

de 4J/cm2 somando 16J por seção, em cinco seções/dias alternados. Os grupos 

irradiados com laser (GaAlAs) apresentaram maior disposição de trabéculas ósseas 

mineralizadas em relação ao grupo controle, contudo, no período de ativação foi 

observada a presença de tecido cartilaginoso, concluindo atuação favorável da LFT 

quando utilizado no período de consolidação, contrariando a maioria dos resultados. 

Avaliando a ação da LFT sobre a porcentagem de osso neoformado também 

na DO em animais puderam observar maior porcentagem do osso formado no grupo 

laser (57,89%) do que no grupo controle, evidenciando que GaAlAs infravermelho 

(830nm,P=40mW) tem um efeito positivo sobre o osso (Kreisner et al., 2010). 

Foi observado em um estudo clínico em crianças na expansão rápida de 

maxila, com laser GaAlAs, infravermelho, potência de 40 mW e densidade de 

energia de 10J/cm2, a partir da avaliação da densidade óssea por imagens 

digitalizadas, a atuação efetiva na abertura da sutura palatina, acelerando o 

processo de regeneração óssea (Cepera et al., 2012).  
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Outro estudo avaliando os efeitos da LFT sobre a regeneração óssea na 

sutura palatina, após a expansão rápida da maxila assistida cirurgicamente, em 

pacientes com laser de GaAlAs (P100mW, 830nm, Ø0,06cm2), encontrou maior taxa 

de mineralização no grupo irradiado em relação ao grupo controle (Angeletti et al., 

2010). 

Desta vez, outro estudo com DO, considerou os efeitos da LFT por meio de 

análises com microCT, radiografias simples e histomorfometria. Os parâmetros 

utilizados foram laser diodo GaAlAs, 808nm, 45J de energia. A neoformação óssea 

foi maior no grupo do laser nas fases iniciais, confirmado também pelas análises de 

microCT e radiografia simples. Mais estudos clínicos foram sugeridos, desta vez, 

com outros parâmetros (Kan et al., 2014). 

Os resultados de Hübler et al. (2010) com laser de GaAlAs; 830 nm, 40 mW, 

10J/cm
2

mostraram um efeito positivo na percentagem de tecido ósseo recém-

formado, na relação da estrutura cristalina, de acordo com as proporções de Ca-e-P. 

Os resultados obtidos por Yossef et al. (2008) mostram que o efeito 

bioestimulador (GaAlAs) diodo laser (809nm,100mW) com doses 1J/cm2 e 2J/cm2 na 

movimentação ortodôntica de caninos foi significantemente maior no grupo laser do 

que o controle, sugerindo que a laserfototerapia, pode acelerar o movimento do 

dente durante o tratamento ortodôntico, assim como reduzir a dor. 

Kazem Shakouri et al. (2010), usando laser (GaAlAs), 780nm, densidade de 

energia de 4J/cm2, 5 min/dia na consolidação de fraturas em coelhos, submetidos a 

osteotomia de tíbia, demonstraram aumento da densidade mineral óssea no grupo 

laser em relação ao grupo de controle por meio de TC. Os resultados também 

demonstraram a efetividade do laser na fase inicial, com melhora duvidosa em 

propriedades biomecânicas. 

Os efeitos da reparação com laserfototerapia em alvéolos após a extração 

do dente foi estudado in vivo, e o tecido ósseo analisado por imunohistoquímica, 

assim como a altura da crista alveolar constatando características diferentes das do 

processo de cicatrização normal, sugerindo um efeito de promoção da cicatrização 

óssea favorável com menor perda vertical (Fukuoka et al., 2011). 

Baseados em estudos anteriores, sobre o efeito benéfico da LFT diodo 

GaAlAs, 980nm, na cicatrização do osso alveolar em ratos com doença sistêmica, 

buscaram investigar os efeitos do tempo de irradiação na cicatrização de alvéolos 
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pós-extração, avaliando as expressões de genes e proteínas relacionadas com a 

cicatrização óssea. Os primeiros molares superiores esquerdos e direitos foram 

extraídos. Após a extração foram irradiados por 0, 1, 2 ou 5 minutos todos os dias 

por 3 ou 7 dias. A LFT aumentou a expressão de todos os genes testados, Runx2, 

colágeno do tipo 1, osteocalcina, derivado de plaquetas B do fator de crescimento, e 

fator de crescimento endotelial vascular, dependente do tempo. Os maiores níveis 

de expressão dos genes estavam no grupo de 5 minutos após 7 dias. Cinco minutos 

de irradiação provocou aumentos importantes da expressão de todas as proteínas 

testadas, após ambos os 3 e 7 dias. O nível de cada uma das proteínas no grupo 4, 

a expressão foi mais elevada cerca de duas vezes em comparação com o grupo 1 

ao fim de 7 dias. A irradiação com laser de 5 min apresentou altas expressões de 

genes e proteínas relacionadas com a cicatrização óssea (Park; Kang, 2012) 

concluindo que a laserfototerapia tem efeitos positivos sobre as fases iniciais de 

reparo ósseo de alvéolos de extração em ratos, relacionada com tempo de 

irradiação (Park et al., 2013). 

Entretanto um estudo clinico, que avaliou o efeito da LFT no processo de 

cicatrização de feridas e dor, após extração de pré-molares com laser de diodo 

(GaAlAs) 830nm, E=5,1J, 60J/cm2 de densidade de energia, no pós imediato, em 

48h e 72h pós cirúrgico, não evidenciou diferença estatisticamente significativa em 

nenhum momento no processo de cicatrização da ferida em ambos os grupos 

(Paschoal; Santos Pinto, 2012). 

Nicolau et al. (2003), utilizando laser GaAlAs de 660nm, vermelho. 10J/cm2 

com exposição no 2º, 4º, 6º e 8º dia após a cirurgia (DAS), constataram o aumento 

da atividade nas células ósseas ao redor do local da lesão, especialmente a 

atividade dos osteoclastos. No entanto, não observaram alterações na arquitetura 

óssea com índices estruturais normais. Sendo assim a terapia a laser utilizada no 

período inflamatório, no processo de reparação óssea, aumenta a atividade celular 

normal (reabsorção e formação). 

Metodologia utilizando comprimento de onda muito semelhante, (GaAlAs) 

670nm, 15 mW de potência,foi estudado no reparo ósseo em defeitos de fêmures de 

rato. O grupo teste recebeu irradiação com laser imediatamente após a lesão e foi 

seguido por tempo diferente em intervalos (24 48 e 72 h). O grupo controle, não 

recebeu irradiação do laser. Os animais foram sacrificados após 14 dias. Análise 
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histomorfométrica revelou uma neoformação maior nas áreas irradiadas, concluindo 

a eficácia do laser na reparação óssea, quando comparado com os resultados do 

grupo de controle (Merli et al., 2005). 

Barbosa et al. (2013), avaliaram o processo de reparação óssea em ratos 

submetidos a terapia com laser de baixo potência por meio da densitometria óptica, 

com comprimentos de onda vermelho (660-690nm) e infravermelho (790-830nm). As 

análises foram realizadas após 7, 14 e 21 dias. A densidade óptica mostrou um 

aumento significativo do grau de mineralização (nível de cinza) em ambos os grupos 

tratados com o laser após 7 dias. Após 14 dias, apenas o grupo tratado com terapia 

de laser no infravermelho apresentou maior densidade óssea. Não foram 

observadas diferenças entre os grupos após 21 dias. Portanto os resultados 

sugerem que o efeito positivo da terapia com laser de baixa intensidade na 

reparação óssea é dependente do tempo e comprimento de onda, diferindo dos 

resultados onde foi verificado níveis comparáveis de reparação com diferentes 

comprimentos de onda (Spitler Berns et al., 2014). 

Em um estudo guiado por placebo, cego, randomizado, os animais foram 

divididos aleatoriamente em grupo experimental e controle. O laser GaAIAs, e 

densidade de energia 23J/cm2 foi aplicado imediatamente após a cirurgia e durante 6 

dias consecutivos. O grupo de controle recebeu a mesma manipulação e tratamento 

com o laser desligado. Amostras irradiadas continham significativamente mais cálcio, 

fósforo, e proteínas do que as do grupo controle. Da mesma forma, as análises 

histológicas divulgaram angiogênese mais acentuada e formação de tecido 

conjuntivo, com formação óssea mais avançada no grupo experimental (Khadra et 

al., 2004) concluindo que LFT pode aumentar a formação óssea na fase precoce da 

reparação (da Silva; Camilli, 2006). 

A influência da laserfototerapia (LFT) (GaAlAs, 780nm, 40mW),no reparo 

ósseo no fêmur de ratas osteopênicas e normais,com implantes de titânio, foi 

constatada por análise histomorfométrica. A maioria dos grupos irradiados 

apresentou valores mais elevados do que os grupos não irradiados. O laser 

melhorou o processo de integração óssea no osso osteopênico e normal, 

particularmente com base nos seus efeitos na fase inicial da formação do osso (de 

Vasconcelos et al., 2014). 
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Durante o processo de movimentação ortodôntica, os autores avaliaram o 

efeito do laser diodo de 820nm e P=100mW, E-54J na proliferação celular 

osteoclástica, na atividade dos osteoblastos e na liberação de RANKL/ OPG, não 

encontrando diferenças entre os grupos controle e irradiados. Já o número de 

osteoclastos, osteoblastos, células inflamatórias, e a revascularização capilar, assim 

como a formação de osso, apresentaram aumento significativos. As reações 

imunohistoquímicas mostraram maior reatividade imunológica RANKL, enquanto na 

imunorreatividade da OPG, não foram encontradas diferenças entre os grupos (Altan 

et al., 2012). Entretanto as mudanças no osso alveolar durante a movimentação 

dentária foram avaliadas observando a densidade mineral com microtomografia 

sendo detectada a aceleração da velocidade de movimento do dente por 

estimulação da remodelação óssea alveolar (Youssef et al., 2008; Yoshida et al., 

2009). 

Analisando o efeito do LFT, DE=16J/cm2 no papel da Cox-2 na reparação 

óssea por meio de análises morfológicas, morfométricas e imunohistoquímica 

verificaram diferenças significativas na qualidade e quantidade de osso formado 

entre os grupos após 14 dias. Da mesma forma, a imunoreatividade da Cox-2 foi 

mais intensa em células ósseas para períodos intermediários avaliados neste grupo, 

concluindo que a terapia com laser de baixa intensidade é capaz de melhorar o 

reparo ósseo após 14 dias de cirurgia, em decorrência de um aumento da regulação 

da Cox-2 em células ósseas (Matsumoto et al., 2009). 

Os estudos de Tim et al. (2014) avaliando os efeitos da LFT, na formação 

óssea, por imunoexpressão de fatores osteogênicos e propriedades biomecânicas 

em defeito ósseo realizados em animais mostraram por análises histológicas e 

histomorfométricas, que o grupo tratado não apresentava infiltrado inflamatório, 

porém um tecido ósseo mais organizado em 15 e 30 dias após a cirurgia com 

evidências de neoformação óssea. Nenhuma diferença estatisticamente significativa 

foi observada na ciclo-oxigenase-2. O gene RUNX-2 foi estatisticamente maior em 

45 dias. A imunoexpressão da proteína morfogenética do osso -9 (BMP-9), também 

foi maior em comparação com GC em 30 dias, não apresentando expressão em 45 

dias pós-cirúrgico. Não foi observada diferença no ativador do receptor do fator 

nuclear kappa-B ligante entre os grupos em todos os períodos avaliados. indicando 

assim os resultados, que a terapia a laser melhora a cicatrização óssea, acelerando 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Matsumoto%20MA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18309458
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o desenvolvimento do osso recém-formado e ativando os fatores osteogênicos, não 

interferindo nas propriedades biomecânicas. 

Utilizando um laser de diodo (808 nm, 100mW, 54J) com aplicação contínua, 

pontual e em contato, verificaram o aumento da atividade osteoclástica, mas o 

mesmo não foi revelado quanto a atividade osteoblástica, durante as fases iniciais 

de movimentação. Além disso, a atividade osteoclástica era dependente da dose 

(Cossetin et al., 2013). 

Propondo novo protocolo de terapia com LBI, Marques et al. (2014) 

compararam em animais, dosagens transcutâneas, iniciadas no transcirúrgico. A 

histomorfometria mostrou em 15 dias, maior formação óssea em relação ao grupo 

controle. Aos 7 dias, na parte central do defeito, a expressão do fator de crescimento 

endotelial vascular (VEGF) foi a mesma para todos os grupos. Já a osteocalcina 

(OC) foi maior no grupo teste, enquanto a osteopontina (OP) foi menor, sugerindo 

que o laser, diretamente no transoperatório acelera o processo de reparação do 

osso nas fases iniciais após cirurgia. 

Nos estudos de Weber et al. (2006) a irradiação transoperatória com 

enxertos, também apresentou efetividade positiva. 

Embora vários estudos, tenham demonstrado que LFT tem efeitos 

estimulantes sobre as células ósseas, acelerando o processo de reparação do osso, 

outros relataram consolidação retardada ou nenhum efeito.  

Uma revisão da literatura com vinte e cinco artigos relevantes (13 in vitro e 

12 estudos com animais) mostrou resultados positivos em onze dos estudos in vitro 

quanto à aceleração da proliferação e diferenciação celular. Todos os estudos em 

animais mostraram uma melhor cicatrização óssea nos sítios irradiados. Com isso, 

verificaram a efetividade da LFT na aceleração da cicatrização óssea em locais de 

extração, fraturas ósseas e distração osteogênica, com diferentes parâmetros 

(Ebrahimi et al., 2012). 

 

 

2.5 Laser e Enxertos 

 

 

Em pacientes com periodontite crônica com defeitos ósseos, empregando 

metodologia de boca dividida foi realizado enxerto com biovidro ativo, associado 
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com laserfototerapia (GaAlAs 830nm, com 40 mW, fluência de 4J/cm2, densidade de 

energia de 16J/cm2), revelando após 3 meses, uma diferença estatisticamente 

significativa entre os locais de laser e grupo controle. No entanto, 6 meses após, 

nenhuma diferença foi observada, confirmando o efeito do laser na aceleração da 

cicatrização da ferida óssea periodontal nos estágios iniciais da reparação 

(AboElsaad et al., 2009). 

Criando defeitos ósseos em ratos, AboElsaad et al.(2009) realizaram um 

estudo experimental em animais, semelhante ao estudo em humanos supra citado, 

confirmando os achados anteriores. 

A LFT (GaAlAs 830nm), no reparo de defeitos de ratos,com enxerto de osso 

bovino liofilizado, irradiados com 16J/cm2, também apresentou evidências 

histológicas de melhor deposição de fibras colágenas em estágios iniciais de 

cicatrização, e aumento da quantidade de trabéculas ósseas bem organizadas, no 

final do período experimental, constatando portanto efeito biomodulador positivo no 

processo de cicatrização de defeitos ósseos (Gerbi et al., 2005; Marquez Martinez et 

al., 2008). 

O laser associado com as BMPs, substância de indução de osso, também 

revelou melhores resultados, mas por sua vez, quando usado isoladamente não 

apresentou diferença (Denadai et al., 2009). 

Resultados semelhantes foram adquiridos quando estudado o efeito da 

laserfototerapia infravermelho na reparação óssea associada com agregado trióxido 

mineral (MTA) (Pinheiro et al., 2011). 

Utilizando a LFT GaAlAs, 808nm, 30mW, 16J/cm
2

, DE total de 64 J/cm2 

avaliaram o processo de cicatrização intramembranosa e endocondral em enxertos 

ósseos, concluindo que os efeitos biomoduladores não afetam os processos de cura 

ou de reabsorção do enxerto ósseo autógeno do CE e IM. (Biguett et al., 2012). 

Para avaliar o efeito da LFT sobre enxertos de blocos congelados Valiati et 

al. (2012), retiraram tecido ósseo de coelhos, e processaram por ultracongelação, 

enxertando na calvária de animais, distribuídos em experimental (L) controle (C). A 

terapia com laser diodo GaAlAs, 830 nm, 16J/cm2 por sessão. A dose do tratamento 

após oito sessões foi de 128J/cm2. Os animais foram sacrificados35 e 70 dias do 

pós-operatório. Aloenxertos congelados seguido de LFT apresentaram incorporação 

na interface enxerto-hospedeiro, com remodelação óssea moderada, preenchimento 
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parcial das lacunas de osteócitos, infiltrado inflamatório menor no período pós-

imediato, e deposição de colágeno maior que o grupo controle. A microscopia 

demonstrou que, o osso do enxerto processado, associado LFT é apropriado como 

uma alternativa para o tratamento de defeitos ósseos. As associações de células 

aspiradas da medula e laser demonstraram excelente resultado quando comparado 

com o grupo não irradiado assim como o grupo sem a associação de ambos (Nagata 

et al., 2013). 

A LFT no volume ósseo (VO) e contato osso implante (BIC) de interface ao 

redor de implantes inseridos em xenoenxertos e enxertos ósseos autógenos, 

irradiados ou não, foi avaliada com resultados que sugeriram que seu efeito é eficaz 

para aumentar a formação óssea, com consequente aumento da interface osso-

implante, em ambas às situações (Soares et al., 2014). 

O efeito da laserfototerapia de (GaAlAs), 830 nm, 50mW e densidade de 

energia de 4J/cm2 em combinação com bisfosfonatos na estrutura óssea 

osteopênica, foi evidenciado com o aumento significativo do volume de osso 

trabecular, concluindo que, a terapia com laser associada ao tratamento com 

bisfosfonato, é o melhor método para reverter a osteopenia vertebral causada pela 

ovariectomia (Diniz et al., 2009). 

A laserfototerapia mostrou efetividade inclusive em enxertos autógenos 

realizados em animais imunossuprimidos confirmada por análises histológicas. 

(Garcia et al., 2014). 

Uma meta análise avaliou o efeito da terapia a laser na reparação de feridas 

concluiu que a terapia LFT é uma modalidade eficaz. Também demonstrou que o 

resultado varia de acordo com parâmetros; como potência, comprimento de onda, 

perfil do feixe, energia, densidade de energia, número e frequência de aplicações, 

assim como tempo. Densidade energética parece ser o único parâmetro de 

tratamento com efeitos de dose-dependentes previsíveis (Woodruffet al., 2004) 
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2.6 Reparação Óssea Alveolar Implantes Imediatos 

 

 

A cronologia microscópica da reparação óssea alveolar em seres humanos 

pós exodontia, foi descrita como uma sequência de eventos iniciada pela formação 

do coágulo no primeiro dia, proliferação tecidual em nível gengival por volta do 4ºdia, 

substituição do coágulo por tecido de granulação em 7 dias, sendo este substituído 

por tecido conjuntivo até 20 dias. A fusão epitelial até o espessamento da 

fibromucosa acontece entre 24 e 35 dias. Após 40 dias, 2/3 do alvéolo apresenta-se 

preenchido com trabéculas ósseas irregulares, imaturas, o que caracteriza tecido 

osteóide. Em 64 dias, é possível observar o alvéolo com trabeculado regular e fibras 

colágenas mais organizadas. Apesar da presença de tecido ósseo maduro, a 

maturação total do alvéolo acontece em até 6 meses (Amler, 1969).  

A evolução da implantodontia apresentou avanços significativos em 

biomateriais e técnicas clínicas, refletindo na mudança de padrão de conduta das 

pessoas que buscam reabilitações por meio de implantes dentários. 

Os implantes podem ser colocados em diferentes períodos após a extração 

do dente, consequentemente, terminologias são descritas como; colocação imediata 

(em alvéolos pós extração), colocação precoce com a cicatrização dos tecidos moles 

(após 4-8 semanas de extração), colocação precoce com cicatrização parcial óssea 

(após 12 a 16 semanas de extração), e colocação tardia (ao fim de 6 meses ou 

superior a 6 meses após a extração).  

Tem sido proposto que a instalação de implante em alvéolos frescos tem 

muitas vantagens, sugerindo que este procedimento pode neutralizar a modelagem 

do tecido que ocorre após a remoção do dente, portanto, preservar as dimensões do 

rebordo, com benefício estético, menor número de sessões e períodos de 

tratamento mais curtos (Penãrrocha et al., 2002; Vinnakota et al., 2014). 

Estudos experimentais, entretanto relatam que a presença de um grande 

gap, espaço entre o implante e o osso ou tecido mole adjacente propicia a formação 

de tecido conjuntivo entre a porção coronal do implante e o tecido ósseo ao redor 

(Carlsson et al., 1988). 

Em contrapartida, estudos em animais e humanos têm demonstrado que a 

presença de pequenos espaços, entre implante e osso, são geralmente preenchidos 
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por osso, com ou sem a utilização de enxertos ou barreiras biológicas (Botticelli et 

al., 2004). 

Akimoto et al. (1999) estudaram a reparação óssea guiada em defeitos 

ósseos, evidenciando o efeito positivo nos gaps, espaço causado pela diferença de 

tamanho da plataforma do implante com a espessura alveolar, nos implantes 

imediatos. Os implantes colocados em alvéolos frescos, sem o uso de membranas 

ou outros materiais regenerativos, com uma lacuna osso-implante de 2 mm ou 

menos, não diferem no grau de osteointegração daqueles colocados em osso 

maduro. No entanto espaços maiores podem interferir negativamente na 

estabilidade deste implante assim como permitir a invaginação de tecido mole. Ainda 

em relação às discrepâncias de diâmetro, quando espaço alvéolo implante é maior 

que 5 mm, é aconselhável a realização de regeneração óssea e o cancelamento da 

instalação do implante, evitando que a maior parte da superfície do implante não 

tenha contato ósseo (Penãrrocha et al., 2002). Aregião dos molares e a que mais 

apresenta limitações, sendo difícil promover espaço osso–implante aceitável. 

Embora o mecanismo de ação do laser não esteja totalmente esclarecido, 

estudos ressaltam sua efetividade como agente biomodulador e acelerador do 

processo de reparação, portanto sua ação pode ser bastante benéfica, 

proporcionando um tecido ósseo mais maduro (Paoloantonio et al., 2001). 

Baseado na necessidade de um protocolo melhor definido, a fim de permitir 

comparações mais confiáveis foi avaliada a ação do laser GaAlAs 830nm ( Gálio, 

Alumínio, Arsênio) na região peri implantar de coelhos, evidenciando que doses 

mais elevadas por sessão obtiveram valores de BIC (contato osso implante) alto no 

período de 45 dias após a colocação do implante. Doses menores também 

atribuíram resultados favoráveis, no entanto em menor escala (Gomes et al., 2014). 

Entretanto quando estudaram o efeito do laser na estabilidade do implante 

por análise de frequência de ressonância, em humanos, os autores sugeriram a 

necessidade da obtenção de melhor compreensão das ocorrências na interface 

osso-implante (Garcia Morales et al., 2012). 
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2.7 Microtomografia Computadorizada: Micro CT  

 

 

A quantificação dos parâmetros da arquitetura do osso trabecular pode ser 

avaliada por técnicas destrutivas, como a histomorfometria convencional, ou não 

destrutiva, como a ressonância magnética e a microtomografia por raios X 

Inúmeras aplicações clínicas são relatadas na literatura sobre análises de 

tecido ósseo. A microCT3D é uma forma miniaturizada da TC, que emprega uma 

fonte pontual de Rx em um projeto de feixe cônico, fazendo imagens tridimensionais, 

de alta resolução espacial menores de 10 micron pixel, enquanto a TC apresenta 

tamanhos médios de pixel de 1mm. Micro CT é usado para medir inúmeras variáveis 

histomorfométrica incluindo volume ósseo (VO), volume total (VT), fração de volume 

ósseo (VO/VT), espessura trabecular (Tb.Th), número trabecular (Tb.N), e 

separação trabecular (Tb.Sp) (Odgaard, 1997). 

Como nas análises histomorfométricas, permitem a correlação de VO/VT, no 

entanto, esse processo de avaliação não compromete e nem requer nenhuma 

preparação especial da amostra, sendo, portanto mais rápido. Para uma correta 

análise, as amostras não precisam ser alterados ou tratados de qualquer maneira, 

sendo uma técnica não invasiva e não destrutiva (Feldkamp et al., 1989; Muller et al 

1998, Chappard et al., 2005; Meleo et al., 2012; Particelli et al., 2012). 

A avaliação das propriedades do osso cortical tornou-se possível uma vez 

que a resolução espacial do sistema microCT foi melhorada. A microCT pode 

fornecer uma análise tridimensional (3D), com uma medição de parâmetros que 

descrevem quantitativamente a microestrutura do osso cortical (Basillais et al., 

2007), sendo também adequada para avaliação do osso trabecular (Martín Badosa 

et al., 2003; Van Dessel et al., 2013). 

Entretanto os estudos de Buie et al. (2007), relataram a discrepância das 

análises utilizando tomografia computadorizada de alta resolução microCT. As 

discrepâncias foram justificadas pelos autores, por erros sistemáticos, como 

segmentação qualitativamente incorreta pelo padrão ouro ou ainda pelo viés do 

operador durante o contorno. 

A utilização de medições histomorfométricas tem mostrado resultados 

discordantes em comparação com os valores obtidos em 3D, acreditando que 

coeficiente de correlação não é suficiente para estudar o acordo entre as técnicas de 
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histomorfometria. Os descritores arquitetônicos são influenciados pelos algorítmos 

usados em 3D (Chappard et al., 2005). Entretanto é mostrada a correlação entre a 

densidade demográfica óssea e a densidade óssea avaliada por microCT, sugerindo 

que a tomografia computadorizada por feixe cônico pode avaliar densidade óssea e 

microestrutura (Monje et al., 2014). 

Ressaltam ainda os estudos, a existência de vários sistemas de micro CT, 

com abordagens distintas para aquisição das imagens necessitando, portanto de 

terminologias padronizadas assim como relatórios consistentes dos parâmetros 

relacionados com aquisição e análise dessas imagens (Bouxseinet al., 2010). Porém 

estudos avaliando a possibilidade de microtomografia como ferramenta para analisar 

a osseointegração, em amostras do osso circundante em implantes após 3 meses, 

comparando os resultados com histomorfometria, constataram correlação 

significativa entre elas (Park et al., 2005). 
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3 PROPOSIÇÃO 

 

 

Geral 

O objetivo deste estudo foi o de avaliar o efeito da laserfototerapia na 

reparação do osso alveolar pós exodontia. 

 

 

Específico 

O objetivo deste estudo foi o de avaliar a morfologia do tecido formado no 

alvéolo dentário 40 dias após exodontia de molares humanos submetidos ou não à 

laserfototerpia iniciada no transcirúrgico por meio de microtomografia 

computadorizada e histomorfometria. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

4.1 Aspectos Éticos 

 

 

Os critérios estabelecidos para análise deste estudo estão de acordo com 

as normas da resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde e com o Código de 

Ética Profissional Odontológico, segundo resolução CFO 179/91. Antes que 

ocorresse a coleta de dados, esse projeto de pesquisa foi submetido à Plataforma 

Brasil e aprovado tanto pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 

Odontologia da Universidade de São Paulo (Anexo B), quanto pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa da Universidade Nove de Julho, instituição coparticipante (Anexo C). 

Todos os pacientes envolvidos receberam um termo de consentimento livre 

e esclarecido (TCLE) antes do início do estudo e obedeceram aos critérios de 

inclusão e exclusão (Anexo A). A seleção dos pacientes e os procedimentos 

cirúrgicos foram realizados na clínica da Faculdade de Odontologia da Universidade 

Nove de Julho. Todas as cirurgias foram realizadas pelo mesmo cirurgião. 

 

 

4.2 Critérios de Inclusão 

 

 

Foram incluídos no estudo pacientes saudáveis com idade entre 30 a 40 

anos de idade, de ambos os gêneros, com pressão arterial sistólica ≤ 140 mmHg e 

diastólica ≤ 90 mmHg, com frequência cardíaca de 70 batimentos/minuto e 

temperatura corporal média entre 36-37°C, sem histórico de infecção local nos 

dentes com indicação de exodontia. Apresentavam primeiros ou segundos molares 

inferiores com inserção óssea igual ou maior de 11 mm com indicação de remoção 

cirúrgica por lesão de cárie ou doença periodontal ou fraturas radiculares. Foram 

considerados ainda os critérios clínicos para a adequada inserção de um implante 

osseointegrado após a extração dental, como a técnica exodôntica, altura óssea 

remanescente, número de paredes ósseas do alvéolo, estruturas anatômicas 
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adjacentes. As exodontias incluídas neste estudo foram simples, ou seja, os dentes 

extraídos por via alveolar sem a necessidade de odontosecção ou ostectomia e 

dispensaram o uso de antibioticoterapia profilática ou terapêutica.  

 

 

4.3 Critérios de Exclusão 

 

 

Foram excluídos, pacientes gestantes, lactantes, fumantes, e aqueles 

submetidos à radioterapia na região da cabeça e pescoço ou qualquer tipo de 

deficiência imunológica, qualquer tipo de infecção aguda (ex: abscesso periodontal), 

ou ainda doenças metabólicas como diabetes e osteoporose. Também foram 

excluídos os pacientes que durante a cirurgia apresentaram qualquer tipo de 

intercorrência e que tivessem que ser submetidos a ostectomias para acesso ao 

dente, pois nesse caso teríamos um trauma local mais exacerbado o que poderia 

influenciar na análise dos resultados. Não foram incluídos aqueles que 

apresentaram qualquer tipo de complicação transcirúrgica (ex: hemorragias, 

dificuldade operatória, tempo maior que 90 minutos de cirurgia). Isso ocorrendo, foi 

prescrito o antibiótico pós-operatório e o caso não foi considerado na amostra final 

do estudo, recebendo atendimento necessário, conforme suas necessidades. Foram 

excluídos os pacientes onde não foi observada a viabilidade da instalação dos 

implantes, pois não obedeciam aos parâmetros clínicos, de técnica exodôntica 

adequada, altura óssea remanescente, permanência das paredes do alvéolo, assim 

como ausência de supuração. 

Os exames clínicos e as cirurgias foram realizados na clínica da Faculdade 

de Odontologia da Universidade Nove de Julho sempre pelo mesmo cirurgião. 

Dos  236 pacientes avaliados , foram   selecionados 20 pacientes de ambos 

os sexos, faixa etária entre 30 a 40 anos com indicação de exodontias dos dentes 

molares em região de mandíbula, para posterior instalação de implantes dentários 

que obedeceram os critérios escolhidos. 

Todos os pacientes foram submetidos ao exame clínico e exames de 

imagem por radiografia panorâmica e periapicais. A indicação da exodontia foi por 

comprometimento periodontal, fraturas radiculares, indicações protéticas, 
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impossibilidade de tratamento endodôntico ou doença de cárie que impossibilitava 

sua reconstrução. Não foram selecionados dentes que apresentassem qualquer 

sinal se infecção aguda ou supuração.  (Fig. 4.1) 

 

 
Figura 4 1 - Radiografias periapicais pré operatórias – Duas das de 20 pacientes:  

A - Dente 46 com lesão de furca e lesão periapical 
B - Dente 46 com comprometimento por lesão de cárie 

 

 

4.4 Materiais Permanentes 

 

 

Instrumental cirúrgico: fórceps n. 17 para molares inferiores, elevadores tipo 

Seldin reto e curvos, elevador apicais reto, cabo de bisturí Bard Parker n. 03, cureta 

de Lucas n. 85, pinça anatômica de 14 cm, pinça Backaus de 13,5 cm, descolador 

de Molt, tesoura reta de Mayo, porta agulha Mayo Hegar de 17 cm, pinça Halstead 

mosquito curva, seringa carpule, cubas de inox redonda, ponta de aspirador 

metálico, micro motor com contra ângulo, uma broca cirúrgica de aço do tipo trefina 

(diâmetro interno de 4 mm, diâmetro externo de 4 mm) e campos cirúrgicos. 

 

- Instrumental para exame clínico: jogo clínico, pinça clínica, espelho, sonda 

exploradora e curetas 

 

- Infra-estrutura: Clínica da Universidade Nove de Julho 

 

 

 

B A 
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4.5 Materiais de Consumo 

 

 

- Soro Fisiológico 0,9%, seringa hipodérmica de 20 ml, fio de sutura de Seda 4.0 

Ethicon, lâmina de bisturi número 15C, gaze estéril, luva estéril, películas 

radiográficas, Periogard®. 

 

 

4.6 Técnica Cirúrgica 

 

 

Todos os pacientes foram submetidos às seguintes manobras cirúrgicas: 

antissepsia intra-oral e extra oral com Periogard® e colocação de campos cirúrgicos 

estéreis.  

As exodontias foram realizadas no paciente sob efeito de anestesia local 

pela técnica de bloqueio pterigomandibular com Mepivacaina 2% com adrenalina 

1.100.000. A técnica utilizada para a remoção dos dentes respeitou a técnica 

cirúrgica para exodontias simples preconizada por (Peterson et al., 2005). Após a 

remoção do dente, foi realizada a exérese do septo intrarradicular com osteótomo. 

Em seguida o alvéolo recebeu tratamento por meio de leve curetagem realizada com 

curetas de Lucas n.85 e irrigação com soro fisiológico estéril. O alvéolo tratado foi 

então mensurado quanto à profundidade com sonda milimetrada. Em seguida foi 

fechado com retalho mucoso recobrindo todo o alvéolo, buscando uma reparação 

por primeira intensão. O retalho foi realizado com lâmina 15C (Suzhou Kyauan 

Medical-China) por meio de duas incisões relaxantes mesial e distal ao alvéolo sobre 

o rebordo até fundo de sulco (incisão quadrangular) seguido por divulsão muco 

periostal realizado com descolador do tipo Molt.  

A sutura foi realizada com fio Ethicon 4.0 de seda J&J, (São Paulo, Brasil) 

com aproximação total das bordas da ferida cirúrgica. Todos os pacientes tiveram 

seus alvéolos preenchidos apenas por coágulo, onde 10 foram irradiados (grupo 

laser) e 10 não (grupo controle). 
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4.7 Grupos Experimentais 

 

 

De forma randômica os pacientes foram alocados em dois grupos 

experimentais, a saber: 

Laser (n=10)- os pacientes foram submetidos à laserfototerapia conforme descrito 

abaixo. 

Controle (n=10)- os pacientes receberam os mesmos procedimentos que os do 

grupo laser, porém com laser desligado. 

 

 

4.8 Laserfototerapia (LFT) 

 

A LFT foi realizada com laser de diodo de GaAIAs (808nm);( MMOptics tipo 

Twin Flex, São Paulo - Brasil) no modo contínuo. Os parâmetros utilizados foram 

como se segue: área do feixe de 0,04 cm2, potência de 100mW, densidade de 

energia de 075,0J/cm2 e energia de 3J. As irradiações foram pontuais e em contato. 

Cada alvéolo foi irradiado em 5 pontos [2 por vestibular (Figura 4.2), 2 por lingual e 

1 por oclusal] durante 30 segundos por ponto, no transcirúrgico, pós imediato, 24h, 

48h, 72h, 96h e 7 dias, quando foi realizada a remoção da sutura, e 15 dias.  

 

 
Figura 4.2 - Fotografia da representação da aplicação vestibular 

da laserfototerapia 
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Após 40 dias as amostras do tecido formado no interior dos alvéolos de 

ambos os grupos foram colhidas utilizando uma broca cirúrgica de aço do tipo trefina 

(diâmetro interno de 3 mm, diâmetro externo de 4 mm). O local para a remoção do 

tecido ósseo foi padronizado estabelecendo o ponto médio do espaço edêntulo 

deixado pela exodontia. A altura das amostras foram padronizadas em 4 mm. As 

amostras colhidas foram imediatamente fixadas em solução de formalina a 10%. Em 

seguida os pacientes foram submetidos aos implantes dentários. O material colhido 

foi posteriormente submetido à análise microtomográfica e em seguida processados 

para análise histomorfométrica. 

 

 

4.9 Microtomografia (microCT) 

 

 

Para as aquisições das imagens no microtomógrafo (SKYSCAN 1176 HIGH 

RESOLUTION X-RAY MICROTOMOGRAPH in vivo, (Kontich, Bélgica); (Figura 

4.3) amostras foram transferidas para um tubo tipo Eppendorf envolvidas em 

algodão embebido em formol a 10%, para que não sofressem desidratação (Figura 

4.4). Os tubos foram fixados em um dispositivo de isopor (berço) para que se 

mantivessem estáveis no interior do aparelho (Figura 4.5), obedecendo aos 

parâmetros de escaneamento explicitados na Tabela 4.1. 

 

 

 
 

Figura 4.3 - Fotografia do microtomógrafo SKYSCAN 1176 HIGH 
RESOLUTION X-RAY MICROTOMOGRAPH in vivo 
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Figura 4.4 - Fotografia de amostra acondicionada dentro de em tubo Eppendorf, 
envolta por algodão embebido em formol a 10% 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Figura 4.5 - Fotografia de amostras em berço de isopor no microtomógrafo 
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Tabela 4.1 - Parâmetros utilizados para obtenção das microtomografias:  
 

 
Parâmetros de escaneamento 

 
SKY SCAN 1176 

 
FILTRO- AL 

0,2 

 
RESOLUÇÃO 

9μm 

 
VOLTAGEM 

40KV 

 

AMPERAGEM 
500 μA 

ANGULO ROTAÇÃO 360° 

ROTATION STEP 0.30 

FRAMES 3 

 

 
Após o escaneamento as imagens foram reconstruídas. Estes 

procedimentos de escaneamento e reconstrução de imagens foram realizados por 

um técnico responsável para a manipulação do aparelho do Departamento de 

Genética e Biologia do Instituto de Biociências da USP. Os dados foram exportados 

para o software (CTAnalyser®;SkyScan), (Kontich, Bélgica) para a avaliação das 

microestruturas trabeculares e a partir da região de interesse (ROI) nas imagens 

binárias (Figura 4.6) foi fixado o threshold máximo de escala de cinzas em 255 e o 

mínimo definido em relação à densidade trabecular, baseados nas radiografias não 

binarizadas de cada amostra. Com o threshold estabelecido, o programa 

(Adaptative) analisou os dados morfométricos do osso, a saber: número, espessura 

e separação das trabéculas ósseas, assim como a relação do tecido ósseo com o 

volume total da amostra (VO/VT). Estes dados puderam também ser utilizados para 

obter imagens em 3D (Figura 4.7). 
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Figura 4.6 - Imagem binária de uma das amostras do grupo Laser 

 

 
Figura 4.7 - Imagem de uma amostra em 3D do grupo Laser 

 

 

4.10 Histomorfometria 

 

 

Depois de obtidas as imagens por microCT, as amostras foram processadas 

para análise histológica. Brevemente, as amostras foram descalcificadas em ácido 

fórmico, e, a seguir, incluídas em parafina. Os blocos de parafina foram seccionados 

e os cortes histológicos corados com hematoxilina e eosina (HE) e analisados 

histomorfometricamente. Utilizando um programa de análise de imagens NIS (Nikon) 
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(Elements Advanced Reserch), foram avaliadas as áreas relativas ocupadas por 

trabéculas ósseas em função da área total do campo histológico de 100X (AO/AT). 

 

 

4.11 Análise estatística 

 

 

Os dados obtidos pela técnica de microCT, bem como os da análise 

histomorfométrica foram inicialmente analisados pelo teste de normalidade Lilliefors. 

Como os dados foram normais, a seguir foram comparados pelo teste t de Student. 

Os dados dos diferentes parâmetros da microCT foram submetidos à teste de 

correlação de Pearson. O nível de 5% (p<0,05) foi adotado.  
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5 RESULTADOS 

 

 

Os espécimes obtidos 40 dias após os procedimentos cirúrgicos em 

pacientes irradiados (grupo Laser) ou não (grupo Controle) foram analisados do 

ponto de vista radiológico por meio de microtomografia (microCT) e, a seguir, do 

ponto de vista morfológico, em cortes histológicos. 

 

 

5.1 MIcroCT 

 

 

Os dados obtidos das microCTs das peças cirúrgicas estão apresentados na 

Tabela 5.1. A porcentagem relativa do volume ósseo (em porcentagem) em relação 

ao volume total dos espécimes no grupo irradiado foi significantemente maior que no 

grupo controle (Tabela 5.1 e Figura 5.1). Os demais parâmetros relacionados com a 

morfologia e a disposição das trabéculas ósseas nos espécimes mostraram 

resultados similares nos dois grupos experimentais.  

 

Tabela 5.1 - Dados obtidos das peças cirúrgicas analisadas por microCT. (SkySkan 1176 in vivo) 

 

Parâmetros Controle Laser P 

VO/VT (%) 67,54±1,50 88,55±2,14 <0,0001 

Espessura das trabéculas (µm) 272,65±26,63 255,73±47,38 0,35 

Número de trabéculas 3,64±0,41 4,23±0,57 0,20 

Separação das trabéculas (µm) 96,00±12,49 82,09±9,72 0,17 

VO-volume ósseo; VT-volume total 
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Figura 5.1 - Ilustração gráfica da quantidade relativa de osso (VO; volume ósseo) em 
função do volume do tecido total (VT: volume total). Barras indicam erro 
padrão da média. *Significativamente maior que o Controle (p<0001) 

 

 

Os dados do volume relativo de osso formado em função do volume total 

dos espécimes foram submetidos inicialmente à análise estatística descritiva (Tabela 

5.2), seguida por teste de normalidade (Tabela 5.3) e pelo fato, dos dados terem se 

mostrado normais foram comparados pelo Test t de Student (Tabela 5.4).  

 

 

Tabela 5.2 - Estatística descritiva dos dados de volume relativo de osso 
em relação ao volume total nas imagens de microCT 

 
 Controle Laser  

Tamanho da amostra  10 10 

Mínimo 62.32 77.72 

Máximo 77.17 98.90 

Mediana 66.17 89.63 

Média Aritmética 67.53 88.55 

Variância 22.30 45.86 

Desvio Padrão 4.72 6.77 

Erro Padrão 1.49 2.14 
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Tabela 5.3 - Teste de Normalidade- Lilliefors (k amostras) 

 Controle  Laser  

Tamanho da amostra = 10 10 

Desvio máximo = 0.24 0.13 

Valor crítico (0.05) = 0.25 0.25 

Valor crítico (0.01) = 0.29 0.29 

p(valor) Ns Ns 

 

 

Tabela 5.4 - Resultado da análise estatística comparativa pelo Teste t de 
amostras independentes 

 

 Controle  Laser  

Tamanho = 10 10 

Média = 67.53 88.55 

Variância = 22.30 45.86 

   

 Homocedasticidade --- 

Variância = 34.08 --- 

t = -8.05 --- 

Graus de liberdade = 18 --- 

p (unilateral) = < 0.0001 --- 

p (bilateral) = < 0.0001 --- 

Poder (0.05) 1.00 --- 

Poder (0.01) 1.00 --- 

Diferença entre as médias = -21.02 --- 

IC 95% (Dif. entre médias) = -26.51 a - 15.54  

IC 99% (Dif. entre médias) = -28.54 a - 13.51 --- 

 

 

Os parâmetros relacionados com a morfologia e disposição das trabéculas 

ósseas nos espécimes foram comparados entre si e com os dados de volume ósseo 

relativo por teste de correlação de Pearson. Foram comparados os dados obtidos de 

amostras relacionadas, ou seja, da mesma amostra analisada sob o ponto de vista 
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dos diversos parâmetros. Os resultados estão apresentados nas Tabelas 5.5 e 5.6 

para espécimes do grupo controle e grupo laser, respectivamente. 

A correlação de Pearson para espécimes do grupo Controle mostrou não 

haver correlação linear entre os valores do volume relativo de osso formado em 

função do volume total (VO/VT) dos espécimes e os valores de todos os outros 

parâmetros analisados (p>0.05). Todos os demais valores apresentaram correlações 

significativas entre si (p<0.0001) (Tabela 5.5). A correlação entre espessura das 

trabéculas (μm) e número de trabéculas, bem entre número das trabéculas (μm) e 

separação das trabéculas (μm) foi negativa, enquanto que entre espessura de 

trabéculas e separação das trabéculas (μm) a correlação foi positiva. 

 

 

Tabela 5.5 - Dados da análise comparativa de correlação de Pearson das amostras do grupo 
Controle 

 

  

Volume VO/VT 

versus  

Espessura das 

trabéculas 

(μm) 

 

Volume VO/VT 

versus  

Número de 

trabéculas 

 

Volume VO/VT 

versus  

Separação das 

trabéculas (μm) 

 

 

Espessura das 

trabéculas (μm) 

versus 

Número de 

trabéculas 

 

Espessura das 

trabéculas 

(μm) versus 

Separação 

das trabéculas 

(μm) 

 

Número de 

trabéculas 

versus 

Separação das 

trabéculas 

(μm) 

n (pares) = 10 10 10 10 10 10 

r (Pearson) = -0.22 0.40 -0.17 -0.89 0.90 -0.85 

IC 95% = -0.75 a 0.47 -0.30 a 0.83 -0.73 a 0.51 -0.98 a -0.62 0.64 a 0.98 -0.97 a -0.49 

IC 99% = -0.84 a 0.63 -0.49 a 0.89 -0.82 a 0.66 -0.98 a -0.45 0.48 a 0.99 -0.98 a -0.29 

R2 = 0.0524 0.1666 0.0315 0.8074 0.8199 0.7317 

t = -0.6651 1.2647 -0.5099 -5.7917 6.0345 -4.6708 

GL = 8 8 8 8 8 8 

(p)= 0.5247 0.2415 0.6239 0.0004 0.0003 0.0016 

Poder 0.05 = 0.1508 0.3091 0.1189 0.9871 0.9901 0.9582 

Poder 0.01 = 0.0284 0.1170 0.0079 0.9394 0.9503 0.8531 
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A correlação de Pearson para espécimes do grupo Laser mostrou não haver 

correlação linear entre os valores de todos os parâmetros analisados, exceto para a 

comparação entre a espessura das trabéculas (μm) e separação das trabéculas, que 

apresentaram correlação negativa significante (p<0.01) (Tabela 5.6). 

 

Tabela 5.6 - Dados da análise comparativa de correlação de Pearson das amostras do grupo Laser 

 

 Volume 

VO/VT 

versus  

Espessura 

das 

trabéculas 

(μm) 

Volume 

VO/VT 

versus  

Número 

de 

trabéculas 

Volume 

VO/VT 

versus  

Separação 

das 

trabéculas 

(μm) 

 

Espessura 

das 

trabéculas 

(μm) 

versus 

Número 

de 

trabéculas 

Espessura 

das 

trabéculas 

(μm) 

versus 

Separação 

das 

trabéculas 

(μm) 

Número 

de 

trabéculas 

versus 

Separação 

das 

trabéculas 

(μm) 

n (pares) = 10 10 10 10 10 10 

r (Pearson) = -0.32 0.26 0.05 -0.83 -0.04 -0.19 

IC 95% = -0.79 a 

0.39 

-0.44 a 

0.77 

-0.60 a 

0.66 

-0.96 a 

-0.44 

-0.66 a 

0.60 

-0.74 a 

0.49 

IC 99% = -0.86 a 

0.57 

-0.61 a 

0.85 

-0.73 a 

0.77 

-0.98 a 

-0.23 

-0.77 a 

0.73 

-0.83 a 

0.65 

R2 = 0.1038 0.0702 0.0026 0.7016 0.0023 0.0397 

t = 0.9624 0.7774 0.1458 4.3372 0.1365 0.5750 

GL = 8 8 8 8 8 8 

(p)= 0.3640 0.4593 0.8877 0.0025 0.8948 0.5811 

Poder 0.05 = 0.2230 0.1764 0.0580 0.9412 0.0567 0.1318 

Poder 0.01 = 0.0686 0.0431 0.0510 0.8116 0.0529 0.0166 
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5.2 Histologia 

 

 

Cortes histológicos de espécimes dos grupos Controle e Laser estão 

ilustrados na Figura 5.2. Foram comparadas as áreas relativas (em porcentagem) de 

osso formado (trabéculas ósseas) em função das áreas totais dos espécimes em  

um campo histológico de 100X. Foi observado que o grupo Laser apresentou área 

relativa de osso formado significativamente maior que a do grupo controle (p<0.001, 

Figura 5.3).  

 

 

 
Figura 5.2 - Fotomicrografias de cortes histológicos de espécimes dos grupos Laser (A) e Controle 

(B). Observe que no grupo Laser (A) as trabéculas são finas e bem distribuídas no 
campo histológico, enquanto no grupo Controle (B), na mesma área, somente uma 
trabécula espessa aparece de permeio a grande área desprovida de trabéculas (B) 
(Coloração HE; Aumento original 100X) 
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Figura 5.3 - Ilustração gráfica da porcentagem de trabéculas ósseas nos cortes histológicos de 
espécimes dos grupos controle (não irradiado) e laser (irradiado). Barras indicam erro 
padrão da média. * Significativamente maior que o Controle (p<0.001) 

 

 

 Os dados da histomorfometria foram submetidos à análise estatística 

descritiva (Tabela 5.7), seguida por teste de normalidade (Tabela 5.8) e pelo fato 

dos dados terem se mostrado normais foram comparados pelo Test t de Student 

(Tabela 5.9) 

 

Tabela 5.7 - Estatística descritiva dos dados de área relativa de osso em 
relação a área total analisada nos cortes histológicos dos grupos 
Controle e Laser 

 

 Controle  Laser  

Tamanho da amostra = 10 10 

Mínimo 2.35 28.45 

Máximo 43.85 80.49 

Mediana 26.61 49.15 

Média Aritmética 23.57 48.84 

Variância 203.57 291.44 

Desvio Padrão 14.26 17.07 

Erro Padrão 4.51 5.39 
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Tabela 5.8 - Teste de Normalidade- Lilliefors (k amostras) 

 - 1 - Controle Histo - 3 - Laser Histo 

Tamanho da amostra = 10 10 

Desvio máximo = 0.1702 0.1498 

Valor crítico (0.05) = 0.2580 0.2580 

Valor crítico (0.01) = 0.2940 0.2940 

p(valor) ns Ns 

 

 

Tabela 5.9 - Dados da análise estatística pelo teste t de Student 

 - 1 -Controle Histo - 3 -Laser Histo 

Tamanho = 10 10 

Média = 23.5750 48.8445 

Variância = 203.5740 291.4438 

   

 Homocedasticidade --- 

Variância = 247.5089 --- 

t = -3.5916 --- 

Graus de liberdade = 18 --- 

p (unilateral) = 0.0010 --- 

p (bilateral) = 0.0021 --- 

Poder (0.05) 0.9742 --- 

Poder (0.01) 0.8965 --- 

Diferença entre as médias = -25.2695 --- 

IC 95% (Dif. entre médias) = -40.0516 a - 10.4874  

IC 99% (Dif. entre médias) = -45.5184 a - 5.0206 --- 
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6 DISCUSSÃO 

 

A implantação precoce de implantes pode preservar a anatomia alveolar, 

portanto a colocação do implante em alvéolos frescos ajuda na manutenção da 

estrutura da crista óssea (Landsberg. 1995). Além disso, promove vantagens para o 

paciente como redução significativa do tempo de tratamento, de procedimentos 

cirúrgicos, custos e morbidade. As áreas mais comprometidas da cavidade bucal, 

que necessitam de exodontias, são as regiões dos molares, resultando em perdas 

ósseas importantes. Para agravar ainda mais esse problema, essas regiões 

apresentam áreas críticas para a instalação de implantes imediatos em função da 

sua pouca altura óssea vertical, assim como a espessura alveolar que acarreta 

grandes espaços (gaps) entre o implante e a superfície óssea (Botticelli et al., 2004), 

contraindicando a instalação imediata desses implantes (Penãrrocha et al., 2002). 

Para contornar esses problemas, várias modalidades de tratamentos tem sido 

propostas dando origem a vários estudos, principalmente em reparação tecidual 

óssea. As técnicas propostas são preenchimento por osso, biomateriais ou barreiras 

biológicas (regeneração óssea guiada), entretanto esses procedimentos clínicos 

podem levar a processos infecciosos e consequente falência do implante. Cabe 

ainda ressaltar a morbidade e a difícil aquisição de tecido para o recobrimento total 

do enxerto nesses procedimentos (Paolantonio et al., 2001; Botticelli et al., 2004). 

Mesmo aplicando estes procedimentos clínicos, muitas vezes fica impossível colocar 

o implante imediatamente, havendo a necessidade de se esperar meses para que a 

reparação óssea ocorra. Para evitar esta espera nos casos de grandes gaps, este 

trabalho propõe uma modalidade de tratamento coadjuvante, a laserfototerapia 

(LFT).  

A LFT já vem sendo utilizada em reparação óssea em outras situações 

clínicas (Park; Kang, 2012; Park et al., 2013; Paschoal; Santos Pinto, 2012). 

Segundo estudos in vitro e em animais, a LFT acelera a reparação óssea ou seja, a 

aplicação da LFT imediatamente após a exodontia, poderia acelerar o processo de 

formação de osso no alvéolo fresco, podendo antecipar a colocação do implante. 

Portanto, com o objetivo de testar esta hipótese realizamos este estudo clínico onde 

a LFT foi aplicada em casos de alvéolos frescos com gaps que excedem 4mm. 

Quarenta dias após a exodontia, quando da colocação do implante, a estrutura do 
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tecido ósseo formado nos alvéolos irradiados foi comparada àquela de alvéolos não 

irradiados por meio de microtomografia (microCT) e histomorfometria. 

A LFT com laser de GaAlAs tem sido indicada como uma modalidade de 

tratamento para a aceleração da reparação óssea visando obter resultados 

adequados à colocação de implantes num menor intervalo de tempo. Os 

mecanismos celulares e moleculares envolvidos neste efeito ainda não foram 

totalmente esclarecidos, mas aumentos na taxa de proliferação celular (Fujihara et 

al., 2006), bem como diferenciação do osso tem sido propostos (Fukuoka et al., 

2011). A LFT acelera o processo de cicatrização, aumentando a formação vascular, 

a produção de colágeno, de fibroblastos e de tecido epitelial tanto in vivo (Martins et 

al., 2012, Wagner et al., 2013), quanto in vitro (Pereira et al., 2002; Fujihara et al., 

2006; Eduardo et al., 2008; Damante et al., 2009; Pellicioli et al., 2014). Acredita-se 

que energia liberada pela LFT produz estimulação levando à liberação de 

substâncias, como a histamina (Sawasaki et al., 2009), serotonina e bradicinina 

podendo ativar a produção de ácido araquidônico, convertendo as prostaglandinas 

em prostaciclinas. Age ainda na formação de ATP, acelerando a mitose e 

melhorando a reparação de tecidos (Rabelo et al., 2006; Bengtson et al., 2010, 

Huang et al., 2011). 

Essas evidências nos motivaram a acreditar que LFT em alvéolos, nos quais 

não existe a possibilidade de implante imediato pós exodontias, ou mesmo para 

evitar procedimentos arriscados e morbidade cirúrgica, poderia ser um procedimento 

coadjuvante à técnica cirúrgica na reparação tecidual óssea, acelerando o processo 

de regeneração, e reduzindo o tempo de instalação tardia. De acordo com o 

esperado, nossos resultados mostraram que o tecido formado nos alvéolos 

submetidos à LFT apresentou características de reparação mais adiantada, ou seja, 

foi observado um maior volume ósseo tanto na análise 2D quanto na 3D. A LFT com 

laser emitindo no comprimento de onda infravermelho foi utilizada no presente 

estudo com base em resultados que mostraram que a LFT nesse espectro 

apresenta um poder maior de penetração sobre o tecido ósseo, com resultados 

positivos nas fases precoces da reparação (Barbosa et al., 2010; Kreisner et al., 

2010; Kazem et al., 2010; Pinheiro et al., 2011). 

A maioria dos autores concorda que o laser, apresenta resultados mais 

efetivos nas fases iniciais da reparação, quando da avaliação das expressões de 
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genes e proteínas relacionadas com a cicatrização óssea (Park et al., 2013, de 

Vasconcelos et al.,2013). Resultados que apoiam essa teoria foram obtidos também 

nos estudos in vivo (Saito; Shimizu,1997; Angeletti et al., 2010; Park; Kang, 2012), 

assim como nos estudos que associaram enxertos autógenos, xenógenos ou 

biomateriais com LFT (AboElsaad et al., 2009; AboElsaad et al., 2010; Soares et al., 

2014). Corroborando com estes achados Matsumoto et al. (2009) também 

mostraram que a qualidade e quantidade de osso formado, após LFT foram 

melhores nas fases iniciais (Matsumoto et al., 2009). Adicionalmente, Tim et al. 

(2014) analisando a imunoexpressão da BMP-9 na reparação óssea pós LFT foi 

positiva em 30 dias e negativa aos 45 dias do pós-cirúrgico. Estes dados 

determinaram o tempo de análise do tecido formado no interior de alvéolos pós 

exodontia na presente investigação em 40 dias. 

Além da escolha do comprimento de onda infravermelho, a decisão dos 

demais protocolos da LFT se baseou na literatura. De fato, os autores são 

unânimes, com protocolos muito semelhantes em relação aos intervalos de 

irradiação, adotando irradiação transcutânea pós-cirúrgica. É relatado na literatura 

intervalos que variam imediatamente após, 24h, 48h, 72h, 96h, até 21 dias. No 

protocolo com irradiação no transoperatório autores notaram aceleração da 

reparação óssea na fase inflamatória (Marques et al., 2014), encontrando 

angiogênese mais acentuada (Khadra et al.; 2004; Weber et al., 2006; Valiati et al., 

2012), o que fundamentou nossos intervalos de irradiação. 

Estudos para avaliar a efetividade da LFT na reparação tecidual óssea 

baseiam-se nas análises histomorfométricas, consideradas padrão ouro para avaliar 

trabéculas e arquitetura óssea cortical, assim como a relação de volume de osso 

formado e volume total do tecido (VO/VT) fornecendo informações exclusivas sobre 

a celularidade e índices dinâmicos de remodelação óssea (Postinov et al., 2003). 

Adicionalmente, a microCT também é aceita como uma modalidade padrão 

ouro na avaliação microestrutura trabecular. A avaliação do conteúdo mineral pode 

ser mapeada por meio de reconstrução dos cortes em microCT, mostrando 

alterações significativas na morfologia do osso (Meleo et al., 2012). Como nas 

análises histomorfométricas, a microCT também permite a mensuração da VO/VT, e, 

pelo fato de seu processo de avaliação não requerer nenhuma preparação especial 

da amostra, essa mensuração pode ser mais rápida (Feldkamp et al., 1989; 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Matsumoto%20MA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18309458
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Chappard et al.; 2005; Meleo et al., 2012; Particelli et al., 2012).  

Utilizando das duas análises (e.g. microCT e histomorfomertria) foi possível 

observar que o VO/VT dos espécimes irradiados foi significantemente maior que 

aquela do grupo controle. Este resultado está corroborado por trabalho recente da 

literatura (Park et al., 2013). Assim sendo, estes achados mostraram que a formação 

de tecido ósseo no interior dos alvéolos foi maior nos pacientes que receberam 

irradiação. Portanto, a LFT foi capaz de adiantar a reparação óssea e, assim poderia 

ter criado condições para a implantação precoce de implantes nos pacientes 

irradiados em relação aos não irradiados.  

Apesar da VO/VT não ter apresentado correlação linear com as demais 

parâmetros analisados nas microCTs, tais como número, espessura e separação de 

trabéculas em ambos os grupos estudados, as correlações entre estes parâmetros 

forneceram dados interessantes para o entendimento do efeito da LFT sobre o 

tecido. O grupo controle mostrou correlação negativa significativa entre número e 

espessura, bem como entre número e separação entre trabéculas, enquanto que 

entre espessura e separação das trabéculas a correlação foi positiva. Por outro lado, 

o grupo submetido à LFT mostrou correlação negativa entre número e espessura 

das trabéculas. Assim sendo, para justificar um VO/VT maior para o grupo laser que 

para o grupo controle, deveria haver um número grande de trabéculas de pequena 

espessura no grupo laser, enquanto as trabéculas do grupo controle deveriam ser 

espessas, bem separadas e em número pequeno. De fato, os cortes histológicos do 

presente estudo mostraram esta disposição, que já havia sido observada em outros 

trabalhos na literatura (Gerbi et al., 2005; Marquez Martinez et al., 2008; Tim et al., 

2014). 

Assim sendo, havendo uma grande quantidade de pequenas trabéculas no 

alvéolo em 40 dias após a exodontia, já haveria condições teciduais apropriadas 

para favorecer uma osseointegração de implantes no alvéolo irradiado, enquanto 

que as grandes áreas desprovidas de trabéculas no grupo controle poderiam 

favorecer uma fibrose entre o implante e o osso, contraindicando a colocação de 

implantes neste momento. No entanto, estas considerações foram inferidas a partir 

de correlações entre os parâmetros analisados nas microCTs. De fato, não foi 

possível comprovar estatisticamente que o número de trabéculas ósseas foi maior 

no grupo laser em comparação ao grupo controle. Porém, isto pode ter sido devido à 
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amostra que foi de apenas 10 casos por grupo. Acreditamos que aumentando esta 

amostra poderemos verificar esta diferença. De qualquer forma, o volume do osso 

foi maior no laser, o que suporta a observação da maior velocidade da reparação 

que ocorreu no alvéolo submetido à LFT. 

Em suma, o protocolo de LFT proposto e empregado no presente estudo 

mostrou resultados positivos na reparação do tecido ósseo formado no interior de 

alvéolos 40 dias após a exodontia de molares. Os achados histológicos e 

microtomográficos apontam para a formação de um tecido, que já aos 40 dias após 

a exodontia apresenta condições que propiciam a colocação de implantes dentários. 

Adicionalmente, o uso da LFT evitaria a necessidade de procedimentos clínicos 

adicionais no momento da exodontia, tais como a regeneração óssea guiada ou 

outros, prevenindo processos infecciosos, morbidade, bem como a difícil aquisição 

de tecido para o recobrimento total do enxerto nesses procedimentos. Vale ressaltar 

que foram colocados implantes nestes pacientes de ambos os grupos, o que 

justificou a remoção do tecido analisado. Assim sendo, o acompanhamento clínico 

destes pacientes poderá corroborar ou não as nossas inferências, bem como, o 

aumento da amostra poderá fornecer dados estatísticos confirmando a maior 

quantidade de trabéculas obtidas em resposta à LFT.  

Sendo assim, acreditamos que a LFT pode ser uma terapia coadjuvante no 

processo de reparação óssea em alvéolos frescos, onde não existe a possibilidade 

imediata da instalação dos implantes ou que necessitem de enxertos. 
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7 CONCLUSÃO 

 

 

A laserfototerapia nos parâmetros propostos e utilizados neste estudo foi capaz 

de acelerar a reparação óssea, no interior de alvéolos de molares, que foi 

preenchido por um tecido com maior volume relativo de osso em comparação ao 

dos alvéolos controle, 40 dias após a exodontia. 
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ANEXO A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 
 

 
Nome do Voluntário:_______________________________________________ 
Endereço_______________________________________________________ 
Telefone para contato:______________Cidade:____________CEP:_________ 
E-mail: _________________________________________________________ 
 
As Informações contidas neste prontuário foram fornecidas pela pesquisadora 
Marcia Maria Altavista Romão, objetivando firmar acordo escrito mediante o qual, o 
voluntário da pesquisa autoriza sua participação com pleno conhecimento da 
natureza dos procedimentos e riscos a que se submeterá, com a capacidade de livre 
escolha e sem qualquer coação. 
 
Título do Trabalho Experimental: Análise microtomográfica e histológica do efeito 
do laser de baixa potência nareparação óssea em alvéolos pós exodontias: estudo 
clínico. 
 
1-Pesquisadora:Marcia Maria Altavista Romão- Profissão: Cirurgião Dentista 
CROSP 26263 
Dr. Cesar Angelo Lascala- Profissão: Cirurgião Dentista CROSP 27352 
2-Instituições Envolvidas no Projeto: 
Proponente:Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo (FOUSP) 
Co participante: Faculdade de Odontologia da Universidade Nove de Julho 
Comitê de Ética em Pesquisa: Faculdade de Odontologia FOUSP (Av. Lineu 
Prestes 2227, 05508-000 São Paulo, telefone 30917960 ou pelo e-mail 
cepfo@usp.br). 
 
3-Local do estudo e pesquisa: Todos os procedimentos serão realizados na 
Clínica da faculdade de Odontologia da Universidade Nove de Julho localizada arua 
Vergueiro nº 249 Liberdade SP-SP 
 
4-Informações:Você terá garantia que receberá respostas a qualquer pergunta ou 
esclarecimento de qualquer dúvida quanto aos procedimentos, riscos benefícios e 
outros assuntos relacionados com pesquisa. Também os pesquisadores assumem o 
compromisso de proporcionar informação atualizada obtida durante o estudo, ainda 
que esta possa mudar a sua vontade de continuar participando. Você só poderá 
participar da pesquisa de forma voluntária, se possuir um dente indicado para 
extração porque não tem condições de tratamento por restaurações, e que o local da 
extração tenha condições adequadas para receber um implante dentário. 
 
5- Objetivo: O objetivo deste estudo é avaliar o efeito do tratamento com laser de 

baixa intensidade, que é uma luz com potencial de estimular os tecidos humanos, 
quanto a aceleração na cicatrização e na formação do osso em alvéolos . 
 
6-Justificativa:A pesquisa é importante para sabermos se o uso da luz laser após 

extração pode melhorar ou não o processo de cicatrização óssea e diminuir o tempo 
de espera para a colocação de implante dentário.  
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7-Procedimentos da Fase Experimental: Após a autorização e assinatura do termo 

de consentimento livre e esclarecido, você será examinado e fará duas radiografias, 
uma panorâmica extra bucal e uma intrabucal do dente comprometido. Essas 
radiografias serão para confirmar a necessidade da remoção do dente e a 
possibilidade do implante. Você fará a cirurgia para a retirada do dente e em seguida 
receberá o tratamento com a luz laser (grupo teste) ou não (grupo controle). Caso 
você receba o tratamento com a luz laser o primeiro tratamento será assim que 
terminar a cirurgia e também 1, 2, 3 e 7 dias após a extração, quando então, os 
pontos serão removidos e 15 dias. Portanto você poderá fazer parte de um dos 
grupos, o que vai receber luz laser e o outro que não vai. Caso você não receba a 
aplicação da luz laser haverá a necessidade de retornar apenas após 7 dias para a 
remoção de sutura e controle pós operatório. Após 40 dias desses procedimentos 
você passará novamente por uma cirurgia para a colocação do pino do implante. 
Neste momento será removido um fragmento de osso de 4mm(amostra), que não 
prejudicará de forma alguma a sua reparação, e tampouco a colocação do seu 
implante Essa amostra sofrerá análises  e será colocada em um líquido que 
conserva o material (formol 10%) e após será analisada por microtomografia e em 
microscópio.  
 
8-Desconforto ou Riscos Esperados: Todo procedimento cirúrgico pode provocar 
dor e desconforto comumente causado pela inflamação causada pela retirada do 
dente. 
Como em qualquer cirurgia, você será orientado a tomar remédios se ocorrerem 
dores e inchaço. Você ainda poderá entrar em contato com o pesquisador/cirurgião 
que lhe dará toda assistência necessária.  
A aplicação da luz laser sobre o local da extração dentária poderá levar a um leve 
aquecimento local não causando nenhum problema para você, pois serão 
obedecidos todos os parâmetros de segurança de utilização recomendados pelo 
fabricante do aparelho, assim como o uso de óculos de proteção, tempo e doses. 
 
9-Benefícios: 
 
Você pode não ter benefícios diretos com a pesquisa, mas terá garantida a remoção 
dos dentes comprometidos que o levará há uma condição bucal mais saudável, e, 
além disso, ter a possibilidade de colocar implante e posteriormente a prótese sem 
custos.  
Além disso, o estudo pode trazer informações valiosas sobre a cicatrização do tecido 
ósseo, além de ajudar a verificar a eficácia de um método para aumentar a 
possibilidade do sucesso em implantes.  
 
10- Reutilização dos dados ou material biológico: 

 
( )NÃO autorizo a utilização de dados ou do osso retirado para outra pesquisa. O 
material fica armazenado no laboratório que será feito a pesquisa 
 
(  )SIM autorizo a utilização de dados ou do osso  retirado em outra pesquisa 
 
( )NÃO quero ser consultado da utilização dos meus dados ou do osso retirado em 
outra pesquisa, desde que a nova pesquisa seja aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa 
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( )SIM quero ser consultado da utilização dos meus dados ou osso retirado da em 
outra pesquisa desde que a nova pesquisa seja aprovada pelo Comitê de Ética em 
pesquisa 
 
11-Tempo Você terá que comparecer a 5 sessões consecutivas  na primeira etapa 
da pesquisa, sendo 1 para a remoção do dente e primeira aplicação do laser, 3 
consecutivas para as outras aplicações do laser. A 5ª sessão coincidirá com a 
remoção dos pontos. Após 40 dias você será chamado para realizar a nova cirurgia 
para a instalação do pino do implante e retirado o fragmento do osso (amostras). 
Também deverá retornar 7 dias após para controle e remoção da sutura (pontos). 
Após 3 meses você será chamado para realizar a colocação da prótese que pode 
necessitar de 3 a 5 sessões.  
 
12-Métodos Alternativos Existentes: Você poderá ter seu dente removido e não 

ter aplicação da luz laser e pode ter seu tratamento protético feito pontes fixas ou 
pontes móveis sem implantes quando indicadas. 
 
13-Retirada do Consentimento: Você tem a liberdade de retirar seu consentimento 

a qualquer momento e deixar de participar do estudo, sem que ocorra qualquer 
prejuízo ao seu tratamento na instituição. 
 
14-Garantia do Sigilo: Os pesquisadores asseguram a sua privacidade quanto aos 

dados confidenciais envolvidos na pesquisa, e você não será identificado em 
nenhum momento, mesmo quando os resultados desta pesquisa forem divulgados 
em qualquer forma.  
 
15-Formas de Ressarcimento das Despesas decorrentes da Participação na 
Pesquisa: Todos os procedimentos, assim como os materiais utilizados exames, 

medicamentos serão por conta do projeto de pesquisa, não acarretando em 
nenhuma despesa para você. A instalação da prótese e o custo desta etapa que 
deve ocorrer a partir de 3 meses da colocação do pino, será de responsabilidade do 
pesquisador, não gerando custos a você. 
 
16- Local da Pesquisa: A pesquisa será desenvolvida na Clínica Odontológica da 

Universidade Nove de Julho. localizada a rua Vergueiro 249 São Paulo – Liberdade 
SP, e faz parte de um trabalho de pós graduação da Faculdade de Odontologia da 
USP 
Telefones dos Pesquisadores para Contato:, Márcia Maria Altavista Romão- (0xx11 
39658258) . César Angelo Lascala- cel:(0xx11 99267-2085) 
 
17- Endereço do Comitê de Ética em Pesquisa: “Se houver dúvidas sobre a ética 
da pesquisa entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 
Odontologia FOUSP (Av. Lineu Prestes 2227, 05508-000 São Paulo, telefone 
30917960 ou pelo e-mail cepfo@usp.br)”.  
 
18-Anuência após os esclarecimento: Após ter sido informado e ter minhas 
dúvidas suficientemente esclarecidas pelo pesquisador concordo em participar de 
forma voluntária desta pesquisa. Declaro ainda que recebo uma cópia desse termo 
para minha guarda. 
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Não assine este termo se ainda tiver alguma dúvida a respeito. 
 
São Paulo,          de                        de    2014. 
 
Nome do voluntário _______________________________________________ 
 
Assinatura: 

 
 
Nome do Pesquisador 
Marcia Maria Altavista Romão CRO 26263 
_______________________________________________________________ 
Assinatura do pesquisador 
 
1ª via: Instituição 
2ª via: Voluntário 
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ANEXO B – Parecer consubstanciado do CEP - USP 
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ANEXO C – Parecer consubstanciado do CEP - UNINOVE 
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