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RESUMO 

 

O propósito deste estudo foi avaliar, histologicamente, o efeito do laser de baixa intensidade 

na cicatrização óssea de defeitos de tamanho crítico (DTC- 5mm) criados cirurgicamente em 

calvárias de ratos, quando associado ou não ao osso bovino inorgânico (Bio-Oss®). 60 ratos 

machos (Rattusnorvegicus, albinus, Wistar) foram divididos em 6 grupos: C (controle), L 

(Laser de Baixa Intensidade - GaAlAs, 730nm, 100mW, 6J, 210J/cm2 ), AO (Osso Autógeno) 

OAL (Osso Autógeno + Laser de Baixa Intensidade), BO (Osso Bovino Inorgânico), BOL 

(Osso Bovino Inorgânico + Laser de Baixa Intensidade) . Os animais foram submetidos à 

eutanásia após 30 dias. A quantidade de osso neoformado e a área de partícula remanescente 

dos materiais implantados foram calculadas como porcentagem da área do defeito original. Os 

dados foram submetidos à análise estatística (Teste de Kruskal - Wallis, Teste de Dunn; 

p<0,05). Os grupos irradiados com laser de baixa intensidade, L (47,67% ± 8,66%),  OAL 

(39,15% ± 16,72%) e BOL (48,57% ± 28,22%) apresentaram maior área de neoformação 

óssea que os grupos C (9,96% ± 4,50%),  OA (30,98% ± 16,59%) e BO (11,36% ± 7,89%) 

que não foram irradiados. Além disso, foram significativamente melhores que o Grupo C. 

Dentro dos limites deste estudo, conclui-se que o laser acelerou o processo de neoformação 

óssea e de reabsorção das partículas dos materiais de enxertia, podendo ser considerado uma 

modalidade terapêutica interessante a ser associada com biomateriais em cirurgias ósseas 

reconstrutivas. 
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ABSTRACT 

 

Evaluation of healing of surgically created bone defects in rat calvaria treated with 
bovine grafts (Bio-Oss®) associated with low level laser. Histological and histometric 

study 

 

This study histologically evaluated the effect of low level laser on the bone healing of critical 

size defects (CSD- 5mm) surgically created in rat calvaria, associated or not with inorganic 

bovine bone (Bio-Oss®). Sixty male rats (Rattus norvegicus, albinus, Wistar) were divided in 

6 groups: C (control), L (low level laser - GaAlAs, 730nm, 100mW, 6J, 210J/cm2), AO 

(autogenous bone) OAL (autogenous bone + low level laser), BO (inorganic bovine bone), 

BOL (inorganic bovine bone + low level laser). The animals were killed after 30 days. The 

quantity of newly formed bone and area of remaining particles of the implanted materials 

were calculated as percentages of the original defect area. Data were statistically analyzed 

(Kruskal – Wallis test, Dunn test; p<0.05). The groups irradiated with low level laser, L 

(47.67% ± 8.66%), OAL (39.15% ± 16.72%) and BOL (48.57% ± 28.22%) presented greater 

area of new bone formation than the groups C (9.96% ± 4.50%), OA (30.98% ± 16.59%) and 

BO (11.36% ± 7.89%), which were not irradiated. Also, they were significantly better than 

group C. within the limits of this study, it was concluded that the laser accelerated the new 

bone formation and resorption of particles of graft materials, thus it may be considered an 

interesting therapeutic option for association with biomaterials in reconstructive bone 

surgeries. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Grandes defeitos ósseos ou complicações pós-traumáticas podem exigir a utilização de 

enxerto ósseo para preenchimento total do defeito (CALORI et al., 2011). 

O enxerto ósseo é um procedimento cirúrgico comum. Estima-se que cerca de 500.000 

enxertos ósseos são realizados anualmente nos Estados Unidos (GEIGER; LI; FRIESS, 2003; 

GIANNOUDIS; DINOPOULOS; TSIRIDIS, 2005) e 2,2 milhões em todo o mundo 

(CALORI et al., 2011; GIANNOUDIS; DINOPOULOS; TSIRIDIS, 2005), a fim de reparar 

defeitos em ortopedia, neurocirurgia e odontologia (GIANNOUDIS; DINOPOULOS; 

TSIRIDIS, 2005), levando a gastos anuais de bilhões de dólares com esses procedimentos 

(DUCHEYNE; QIU, 1999). 

Dentre os materiais de enxertos utilizados na regeneração óssea, o osso autógeno tem 

sido considerado o material de enxertia ideal na cirurgia óssea reconstrutiva, por possuir 

propriedades osteogênicas, osteocondutoras e osteoindutoras (BALDINI; DE SANCTIS; 

FERRARI, 2011; CALORI et al., 2011; HALLMAN; THOR, 2008; SCHMITT et al., 2012). 

Apesar de ser o “gold standard” para reconstruções (CALORI et al., 2011; HALLMAN; 

THOR, 2008; MARDAS; STAVROPOULOS; KARRING, 2008; ROGERS; GREENE, 

2012), sua coleta está associada com 8,5 a 20% de complicações, incluindo defeitos estéticos, 

formação de hematoma (GIANNOUDIS; DINOPOULOS; TSIRIDIS, 2005), danos a 

estruturas anatômicas locais (HERFORD; DEAN, 2011); infecções (BLOKHUIS; ARTS, 

2011; GIANNOUDIS; DINOPOULOS; TSIRIDIS, 2005; HERFORD; DEAN, 2011); dor no 

sítio doador (AMERIO et al., 2010; OHAYON, 2011) e reabsorção imprevisível do enxerto 

(HALLMAN; THOR, 2008; ROGERS; GREENE, 2012).  

Por essa razão, vários substitutos ósseos de origem alógena, xenógena e aloplástica 

estão disponíveis no mercado (MARDAS; STAVROPOULOS; KARRING, 2008), 

compartilham a vantagem de um fornecimento ilimitado e de não haver necessidade de um 

sítio doador. No entanto não apresentam propriedades osteogênicas (ROGERS; GREENE, 

2012), são essencialmente osteocondutores, podendo oferecer propriedades osteoindutoras 

variáveis (de alta a nenhuma) (CALORI et al., 2011; GIANNOUDIS; DINOPOULOS; 

TSIRIDIS, 2005). 
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Com os recentes avanços em biotecnologia, os cirurgiões-dentistas têm seus planos de 

tratamento facilitados pela grande variedade de materiais de enxertia disponíveis. Entretanto o 

material considerado perfeito ainda não foi identificado (HALLMAN; THOR, 2008).  

O osso bovino inorgânico é o material de enxertia mais pesquisado e amplamente 

utilizado na odontologia devido à sua semelhança com osso humano (HALLMAN; THOR, 

2008). Possui a arquitetura e estrutura mecânica do tecido ósseo, o que não é encontrado em 

materiais sintéticos (HOEXTER, 2002). Resultados promissores já foram demonstrados com 

sua utilização em estudos clínicos (ARTZI, 2000) e em animais (TORRES et al., 2008). 

É um excelente osteocondutor (HAMMERLE et al., 1998; OHAYON, 2011; TORRES 

et al., 2008), mas carece de propriedades osteoindutoras, o que incentiva os pesquisadores a 

encontrar formas de melhorar o seu comportamento “in vivo” (TORRES et al., 2008). 

A utilização da terapia com laser de baixa intensidade cria inúmeras condições 

ambientais que parecem acelerar a cicatrização de defeitos ósseos “in vivo” e “in vitro” 

(PINHEIRO; GERBI, 2006). Os efeitos relacionados a essa terapia incluem o aumento da 

vascularização, aumento da atividade osteoblástica, organização de fibras colágenas e 

mudanças no nível mitocondrial e intracelular de adenosina trifosfato (ATP) (BARBOSA et 

al., 2012; GARCIA et al., 2012). Tornou-se um método comum e não invasivo para estimular 

a osteogênese (DA SILVA; CAMILLI, 2006), e acelerar a consolidação de fraturas e a cura 

de defeitos ósseos (BARBOSA et al., 2012; DA SILVA; CAMILLI, 2006; GARCIA et al., 

2012; GUZZARDELLA et al., 2003). 

O uso do laser de arseneto de gálio e alumínio (GaAlAs) aumentou consideravelmente 

nos últimos 10 anos. Esse tipo de laser é conhecido por ter uma alta profundidade de 

penetração em comparação com outros tipos, o que o torna uma ferramenta clínica eficiente 

(NISSAN et al., 2006). 

A utilização de modelos com defeitos de tamanho crítico em calvária de ratos avalia a 

influência real do material e/ou técnica a serem testados na regeneração óssea (MESSORA et 

al., 2008b). São escassos, na literatura, estudos que avaliaram o comportamento dos materiais 

de enxerto ósseo bovino quando irradiados pelo laser de baixa intensidade em calvárias de 

ratos. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1 Tecido ósseo 

 

O osso é um tecido conjuntivo especializado constituído de células, fibras e substância 

fundamental. Ao contrário de outros tecidos conjuntivos, os seus componentes extracelulares 

são mineralizados (matriz óssea), conferindo-lhe força e rigidez substancial 

(WEATHERHOLT; FUCHS; WARDEN, 2012), é capaz de desempenhar funções de suporte 

mecânico para os tecidos moles e proteção para órgãos vitais (BAEK; KIM, 2011; COHEN, 

2006; WEATHERHOLT; FUCHS; WARDEN, 2012). 

A matriz óssea é composta por uma parte orgânica e outra inorgânica. A parte 

orgânica contém essencialmente fibras colágenas tipo I (88%), além de outras proteínas (10%) 

como osteocalcina, osteonectina, fosfoproteínas; e 2% de lípidose glicosaminoglicanos. A 

parte inorgânica é representada predominantemente por depósitos de íons fosfato e cálcio com 

características da hidroxiapatita com a composição Ca10(PO4)6(OH)2. Há, também, carbonato, 

citrato, fluoreto, cloreto, magnésio, sódio, estrôncio, potássio (COHEN, 2006). 

Macroscopicamente, há duas formas de osso: cortical (compacto) e esponjoso 

(medular). No osso cortical, a matriz óssea está organizada em forma de lamelas concêntricas, 

geralmente ao redor de um canal vascular central, constituindo o sistema de Harvers. Os 

canais centrais contendo nervos e vasos sanguíneos se comunicam entre si e com a cavidade 

medular óssea através dos canais de Volkmann. Já o osso esponjoso apresenta uma matriz 

mais porosa, organizada em trabéculas. Assim, o osso cortical dá resistência e proteção, 

enquanto que o esponjoso atua nas funções metabólicas. O osso cortical é encontrado nas 

diáfises de ossos longos e na superfície externa de ossos chatos. O osso esponjoso delimita 

espaços intertrabeculares, que são preenchidos por medula óssea vermelha, onde há a 

produção ativa de células sanguíneas a partir de células mesenquimais, ou, com o 

envelhecimento, por medula óssea amarela, um sítio de reserva de gordura (MARX; GARG, 

1998). 

Protegendo externamente o osso, existe uma fina camada de tecido conjuntivo com 

grande potencial osteogênico, denominado periósteo, e um tecido equivalente, o endósteo, que 

recobre as superfícies internas dos ossos (FROST, 1966). 
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No interior da matriz óssea há espaços chamados de lacunas, que abrigam células 

ósseas. Costuma haver uma célula óssea chamada de osteócito em cada lacuna. O osteócito 

possui numerosos prolongamentos citoplasmáticos contidos em pequenos túneis chamados 

canalículos, que se estendem das lacunas à matriz mineralizada, atravessando-a (DUDLEY; 

SPIRO, 1961; ROCHEFORT; PALLU; BENHAMOU, 2010; SCHAFFLER; KENNEDY, 

2012). Os canalículos que se estendem a partir das lacunas ligam-se aos canalículos das 

lacunas vizinhas. Dessa maneira, forma-se uma rede contínua de canalículos e lacunas em 

toda a massa de tecido mineralizado. Dentro dos canalículos, os prolongamentos dos 

osteócitos estabelecem contatos através de extensões citoplasmáticas, por onde podem passar 

pequenas moléculas e íons de um osteócito para o outro (FRANZ-ODENDAAL; HALL; 

WITTEN, 2006; ROCHEFORT; PALLU; BENHAMOU, 2010). 

Os osteócitos são células achatadas que exibem pequena quantidade de retículo 

endoplasmático rugoso e aparelho de golgi pouco desenvolvido, características que indicam 

uma diminuição na síntese e secreção de proteínas (FRANZ-ODENDAAL; HALL; WITTEN, 

2006; ROCHEFORT; PALLU; BENHAMOU, 2010). Um papel importante dos osteócitos e 

sua rede de processos celulares é funcionar como sensores de tensão e estresse, sinais muito 

importantes para a manutenção da estrutura óssea (FRANZ-ODENDAAL; HALL; WITTEN, 

2006; SCHAFFLER; KENNEDY, 2012). Outra função dos osteócitos é a capacidade para 

depositar e reabsorver osso em torno da lacuna em que se encontram alojados, alterando assim 

a sua forma. Esse processo é chamado de osteólise osteocítica, ocorre com a concomitante 

liberação de íons cálcio para o plasma, permitinto o aumento dos níveis sanguíneos de cálcio 

para a manutenção de níveis apropriados (FRANZ-ODENDAAL; HALL; WITTEN, 2006; 

TETI; ZALLONE, 2009). Osteólise osteocítica pode ser limitada a situações como a lactação, 

hibernação ou gravidez, que requerem maior mobilização de minerais do esqueleto (FRANZ-

ODENDAAL; HALL; WITTEN, 2006). 

Esse tipo de célula é derivado da linhagem dos osteoblastos (SCHAFFLER; 

KENNEDY, 2012). Osteócitos são osteoblastos que ficam enterrados na matriz durante a 

formação do osso (BOYCE et al., 2012). Embora os mecanismos que levem os osteoblastos a 

se diferenciarem em osteócitos não sejam completamente compreendidos, sabe-se que aqueles 

que não fazem essa transição transformam-se em osteoblastos de superfície inativa, chamados 

de células ósseas de revestimento, ou sofrem morte celular programada (apoptose) (FRANZ-

ODENDAAL; HALL; WITTEN, 2006; ROCHEFORT; PALLU; BENHAMOU, 2010; 

SCHAFFLER; KENNEDY, 2012). 
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Os osteoblastos são células mononucleares derivadas de células precursoras 

mesenquimais, responsáveis pela produção da matriz óssea. Sintetizam colágeno tipo I e 

proteoglicanas (MARUOTTI et al., 2012). Uma vez aprisionados pela matriz óssea 

mineralizada, passam a ser chamados de osteócitos (FRANZ-ODENDAAL; HALL; 

WITTEN, 2006). 

A característica mais marcante do citoplasma dos osteoblastos é o retículo 

endoplasmático granular abundante e os ribossomas livres. Isso tem relação com a sua função 

na produção de colágeno e de proteoglicanas da matriz extracelular. O citoplasma contém 

numerosas vesículas e mitocôndrias abundantes (DUDLEY; SPIRO, 1961). 

Outro tipo de célula encontrado no interior do osso é o osteoclasto. Os osteoclastos são 

células de origem hematopoiética, criados pela diferenciação de monócitos/macrófagos em 

células gigantes multinucleadas, por uma variedade de fatores, incluindo citocinas e fatores de 

crescimento (BOYCE et al., 2012; BOYLE; SIMONET; LACEY, 2003; LUSTBERG; 

REINBOLT; SHAPIRO, 2012). 

A superfície ativa dos osteoclastos, voltada para a matriz óssea, apresenta 

prolongamentos vilosos irregulares. Circundando essa área com prolongamentos vilosos, 

existe uma zona citoplasmática, a zona clara, pobre em organelas, porém contendo muitos 

filamentos de actina. A zona clara é um local de adesão do osteoclasto com a matriz óssea, a 

qual cria um microambiente fechado, onde tem lugar a reabsorção óssea. Os osteoclastos 

secretam para dentro desse ambiente fechado, ácido (H+), colagenase e outras hidrolases que 

atuam localmente digerindo o osso subjacente. Produtos da degradação (fragmentosde 

colágeno, cálcio e fosfato solubilizado) são processados dentro do osteoclasto e liberados para 

a circulação. Frequentemente, nas áreas de reabsorção de tecido ósseo, encontram-se porções 

dilatadas dos osteoclastos repousando em depressões da matriz escavadas pela atividade dos 

osteoclastos e conhecidas como lacunas de Howship (BOYCE et al., 2012; BOYLE; 

SIMONET; LACEY, 2003; DUDLEY; SPIRO, 1961). 

Até há pouco tempo, considerou-se que os osteoblastos eram as células dominantes na 

regulação da remodelação óssea. No entanto, tornou-se cada vez mais evidente que os 

osteoclastos desempenham papéis importantes na regulação de osteoblastos e de outras 

células no microambiente ósseo. Por exemplo, fatores de crescimento, incluindo o TGF-ß e 

proteínas morfogenéticas ósseas (BMPs), lançados pelos osteoclastos durante reabsorção, 
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podem estimular a diferenciação dos osteoblastos e a remodelação óssea (BOYCE et al., 

2012). 

Ao longo do tempo, o tecido ósseo sofre constante remodelação por meio de 

reabsorção e deposição de matriz óssea. A remodelação óssea normal é um processo dinâmico 

entre a reabsorção e a formação do novo osso (LUSTBERG; REINBOLT; SHAPIRO, 2012). 

Inúmeras adversidades, tais como envelhecimento, menopausa e tratamento de câncer 

podem levar a perdas ósseas, aumentando potencialmente os riscos de osteoporose e fraturas 

ósseas subsequentes (LUSTBERG; REINBOLT; SHAPIRO, 2012). Quando isso ocorre, a 

resposta inflamatória está intimamente ligada ao processo de cura, que pode ocorrer por meio 

de regeneração ou reparo (HARRISON, 1991). 

A regeneração é a restauração completa da perda tecidual, com reconstituição da 

estrutura e funções originais. Por outro lado, no reparo, o tecido destruído é substituído por 

um tecido com alteração na estrutura anatômica e/ou funções originais (HARRISON, 1991). 

O tecido óssseo possui a capacidade intrínseca para a regeneração, como parte do 

processo de cicatrização, tanto em resposta a uma lesão como durante o desenvolvimento do 

esqueleto, ou remodelação contínua durante toda a vida (DIMITRIOU et al., 2011). 

Diante de injúrias, quer sejam fraturas ou defeitos ósseos cirúrgicos, ocorre 

extravasamento de sangue para o local, formando o coágulo que irá preencher as áreas a 

serem restauradas, servindo de leito para o processo regenerativo (CRUZ, 2006a). 

O passo crucial para a coagulação é a transformação do fibrinogênio em fibrina e a 

polimerização e ligação dessas moléculas em fios interligados, formando uma “malha” que 

retém frações de soro e elementos formados, tais como hemácias, granulócitos, linfócitos e 

monócitos. Isso forma um agregado hidratado geilificado, denominado coágulo de fibrina, 

que reforça o tampão plaquetário inicial e contém o extravazamento de sangue. Com a 

progressão da cicatrização, ocorrem proliferação e diferenciação de fibroblastos e células 

endoteliais (caracterizando o tecido de granulação) e invasão de células osteoprogenitoras, 

utilizando as trabéculas de fibrina como arcabouço. Células mortas da periferia da lesão e do 

coágulo liberam enzimas autolíticas, e monócitos em desintegração liberam enzimas 

proteolíticas. Há infiltração de macrófagos, derivados principalmente dos monócitos do 

sangue, cuja função principal é a digestão e remoção de detritos celulares e da fibrina 

coagulada (HARRISON, 1991). 
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A formação do tecido de granulação inicia-se a partir das regiões periféricas do 

coágulo sanguíneo e evolui gradativamente para o centro do mesmo, até o momento em que 

há a total substituição do coágulo por tecido de granulação neoformado, rico em alças 

vasculares, fibroblastos e células inflamatórias (CRUZ, 2006a). 

Após isso, ocorre uma mudança do tecido de granulação para tecido osteoide (matriz 

óssea não calcificada). Células imaturas do tecido de granulação se diferenciam em 

osteoblastos e depositam fibras colágenas e proteoglicanas. Essa atividade osteogênica 

resulta, inicialmente, num tecido denso fibroso eosinófilo, rico em células osteoblásticas, o 

qual evolui para uma estrutura trabecular imatura denominada calo ósseo, que apresenta 

estrutura trabecular irregular, fibras colágenas desorganizadas, concentração elevada de 

osteócito e menor índice de calcificação. Com o processo de remodelação, esse tecido ósseo 

imaturo é gradualmente reabsorvido e substituído pelo tecido ósseo maduro ou lamelar, onde 

as fibras colágenas organizam-se em lamelas paralelas umas às outras, tendo-se então um 

tecido ósseo bem organizado e mineralizado (CRUZ, 2006a). Após a aplicação do estímulo 

funcional, o processo de remodelação continua seguindo a quantidade e a direção das cargas 

recebidas (WILDING et al., 1995). 

 

 

2.2 Enxertos e Substitutos ósseos 

 

Apesar do potencial regenerativo do tecido ósseo, alguns fatores podem interferir 

negativamente na sua formação após uma injúria, tais como a falha na proliferação de vasos 

sanguíneos para o interior do defeito, estabilização inadequada do coágulo e do tecido de 

granulação (PORTAL-NUNEZ; LOZANO; ESBRIT, 2012). Dessa forma, em defeitos muito 

grandes (locais onde tais falhas podem ocorrer com maior frequência) faz-se, muitas vezes, 

necessária a utilização de um enxerto para auxiliar o processo de cicatrização. Além de atuar 

na estabilização do coágulo, proporciona suporte ao tecido mole, reduzindo o risco de colapso 

do tecido para o interior do defeito (BALDINI; DE SANCTIS; FERRARI, 2011). 

O objetivo principal do enxerto ósseo é substituir o tecido ósseo em sua função 

biomecânica, mantendo-se integrado e viável biologicamente. Além disso, deseja-se que ele 

possa ser removido e substituído pelo tecido ósseo vivo (CRUZ, 2006b). 
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O material de enxerto ósseo pode induzir a formação de osso através da osteogênese, 

osteoindução e osteocondução (HERFORD; DEAN, 2011; HOEXTER, 2002; OLIVEIRA et 

al., 2012). Osteogênese é a capacidade de formar novo osso a partir de osteoblastos viáveis 

presentes no próprio enxerto. Osteoindução, por outro lado, é a presença de substâncias 

indutoras no enxerto que estimula células mesenquimais do tecido hospedeiro circundante a 

se diferenciarem em células formadoras de osso. Osteocondução é a propriedade que o 

material enxertado deve ter para conduzir as células, fluidos e vasos sanguíneos, funcionando 

como uma estrutura em torno da qual ocorre crescimento do tecido ósseo (BALDINI; DE 

SANCTIS; FERRARI, 2011; BLOKHUIS; ARTS, 2011; CALORI et al., 2011; 

GIANNOUDIS; DINOPOULOS; TSIRIDIS, 2005; HOEXTER, 2002; OLIVEIRA et al., 

2012).  

Os materiais empregados para enxerto ósseo podem ser classificados, quanto sua 

origem, em autógenos, alógenos (homógenos ou homólogo), xenógenos (heterógeno ou 

heterólogo) e aloplásticos. Enxertos autógenos são derivados do próprio indivíduo, alógenos 

são obtidos de indivíduos da mesma espécie, enxertos xenógenos são derivados de outra 

espécie e aloplásticos são substitutos ósseos de origem sintética (HOEXTER, 2002). 

O enxerto autógeno tem sido considerado como material de enxertia ideal na cirurgia 

óssea reconstrutiva, por possuir propriedades osteogênicas, osteoindutoras e osteocondutoras 

(BALDINI; DE SANCTIS; FERRARI, 2011; CALORI et al., 2011; HALLMAN; THOR, 

2008; SCHMITT et al., 2012), não possuir ação antigênica (HOEXTER, 2002), e por ser mais 

previsível que os enxertos alógenos e xenógenos, especialmente para grandes defeitos 

(HERFORD; DEAN, 2011). 

Os sítios utilizados para coleta podem ser intraorais (ramo ascendente, sínfise e 

tuberosidade) ou extraorais (crista ilíaca, calvária e tíbia), e sua escolha irá depender do 

tamanho e da geometria do defeito, da quantidade e qualidade óssea necessária (HERFORD; 

DEAN, 2011).  

No entanto o processo de coleta pode resultar em danos a estruturas anatômicas locais 

(dentes, nervos, musculos, vasos) (HERFORD; DEAN, 2011); infecções (BLOKHUIS; 

ARTS, 2011; GIANNOUDIS; DINOPOULOS; TSIRIDIS, 2005; HERFORD; DEAN, 2011); 

reabsorção imprevisível do enxerto (HALLMAN; THOR, 2008; ROGERS; GREENE, 2012); 

necessidade de um segundo sítio cirúrgico (BALDINI; DE SANCTIS; FERRARI, 2011; 

CHAVES et al., 2012; OHAYON, 2011; SCHMITT et al., 2012); maior morbidade 
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(CHAVES et al., 2012; HALLMAN; THOR, 2008; MARDAS; STAVROPOULOS; 

KARRING, 2008; OHAYON, 2011; SCHMITT et al., 2012); dor no sítio doador (AMERIO 

et al., 2010; OHAYON, 2011); maior tempo cirúrgico (MARDAS; STAVROPOULOS; 

KARRING, 2008; SCHMITT et al., 2012) e quantidade limitada de osso disponível 

(AMERIO et al., 2010; ROGERS; GREENE, 2012), o que pode ser um problema em casos 

nos quais o volume do defeito é superior ao volume de material de enxerto saudável 

disponível, condição prevalente na população pediátrica e geriátrica (GEIGER; LI; FRIESS, 

2003). Além disso, o custo da coleta pode ser o equivalente ao de substitutos ósseos 

comercialmente disponíveis (CALORI et al., 2011). 

A evolução tecnológica e uma melhor compreensão da biologia e da regeneração óssea 

(GIANNOUDIS; DINOPOULOS; TSIRIDIS, 2005), juntamente às adversidades encontradas 

com a coleta do osso autógeno (AL RUHAIMI, 2001), têm levado a uma grande necessidade 

clínica por materiais de enxertia óssea que possam ser alternativos ou substitutos ao enxerto 

autógeno (AL RUHAIMI, 2001; GIANNOUDIS; DINOPOULOS; TSIRIDIS, 2005). Esses 

são derivados de fontes humanas, animais e sintéticas (AL RUHAIMI, 2001). 

Idealmente, um substituto de osso deve possuir características de biocompatibilidade 

(BALDINI; DE SANCTIS; FERRARI, 2011; GIANNOUDIS; DINOPOULOS; TSIRIDIS, 

2005; OHAYON, 2011), ausência de efeitos antigênicos, possibilidade de esterilização 

associada com propriedades mecânicas (BALDINI; DE SANCTIS; FERRARI, 2011), 

capacidade de manutenção de espaço (BALDINI; DE SANCTIS; FERRARI, 2011; 

OHAYON, 2011), facilidade de manipulação durante as fases cirúrgicas (BALDINI; DE 

SANCTIS; FERRARI, 2011; GIANNOUDIS; DINOPOULOS; TSIRIDIS, 2005), 

estabilidade em longo prazo (OHAYON, 2011; SCHMITT et al., 2012), reabsorção 

(GIANNOUDIS; DINOPOULOS; TSIRIDIS, 2005; OHAYON, 2011) e rentabilidade 

(GIANNOUDIS; DINOPOULOS; TSIRIDIS, 2005). Devem possuir, também, propriedades 

osteoindutoras (GIANNOUDIS; DINOPOULOS; TSIRIDIS, 2005; SCHMITT et al., 2012) e 

osteocondutoras (BALDINI; DE SANCTIS; FERRARI, 2011; GIANNOUDIS; 

DINOPOULOS; TSIRIDIS, 2005). 

No entanto a maioria dos substitutos ósseos apresentam essencialmente propriedades 

osteocondutoras (BALDINI; DE SANCTIS; FERRARI, 2011; GIANNOUDIS; 

DINOPOULOS; TSIRIDIS, 2005). Atuam como material de preenchimento, proporcionando 

um arcabouço que permite a colonização por células osteogênicas e endoteliais e a 
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neoformação óssea a médio ou longo prazo (OHAYON, 2011), oferecendo pouca ou 

nenhuma capacidade de osteoindução (CALORI et al., 2011; GIANNOUDIS; 

DINOPOULOS; TSIRIDIS, 2005). 

Um dos substitutos do osso autógeno é o Bio-Oss® (Geistlich Pharma AG, Wolhusen, 

Suíça), um xenoenxerto constituído de osso bovino inorgânico (SU-GWAN; HAK-KYUN; 

SUNG-CHUL, 2001) obtido a partir de dois tipos diferentes de osso, cortical e esponjoso 

(TADJOEDIN et al., 2003). Encontra-se comercialmente disponível em blocos e em pequenas 

partículas (EWERS et al., 2004; SU-GWAN; HAK-KYUN; SUNG-CHUL, 2001) de dois 

tamanhos diferentes (0,25-1 mm e 1-2 mm) (TADJOEDIN et al., 2003). 

É um material que tem sido extensivamente estudado (ARAUJO; LINDER; LINDHE, 

2011; DE OLIVEIRA et al., 2012; KATO et al., 2012; KHORSAND et al., 2012; VAHABI et 

al., 2012). Resultados positivos já foram demonstrados em estudos com animais 

(BERGLUNDH; LINDHE, 1997; HAMMERLE et al., 1998; HURZELER et al., 1997; 

SANTIS et al., 2011) e com humanos (ARTZI, 2000; ZITZMANN et al., 2001). Na 

odontologia é amplamente utilizado para levantamento de seio maxilar (HALLMAN et al., 

2005; HATANO; SHIMIZU; OOYA, 2004; SCHMITT et al., 2012; VALENTINI; 

ABENSUR, 1997; VALENTINI et al., 2000); preservação de rebordo alveolar após 

exodontias (MARDAS; CHADHA; DONOS, 2010; MARDAS et al., 2011); aumento 

horizontal do rebordo alveolar (HAMMERLE et al., 2008); deiscências ósseas associadas a 

implantes (HAMMERLE; LANG, 2001) e defeitos ósseos periodontais (CAMELO et al., 

1998; STAVROPOULOS; KARRING, 2010). 

Apresenta composição química e propriedades físicas semelhantes à porção inorgânica 

do osso humano (AMERIO et al., 2010; EWERS et al., 2004; HALLMAN; THOR, 2008; 

NEVINS et al., 2011; OHAYON, 2011; TRAINI et al., 2008). Seus componentes orgânicos 

são eliminados através de condições controladas de pH e temperatura (OHAYON, 2011; 

SCHWARTZ et al., 2000; TAPETY et al., 2004), mantendo a estrutura mineral do osso 

bovino, que é muito próxima à do osso humano (75 a 80% de porosidade) (OHAYON, 2011). 

Apesar da ausência de componentes orgânicos, a arquitetura mineral semelhante, composta 

por cristais de hidroxiapatita, facilita a angiogênese, bem como a colonização do enxerto por 

osteoblastos e a deposição de matriz óssea, o que fornece ao material excelentes propriedades 

osteocondutoras (OHAYON, 2011; TAPETY et al., 2004; TRAINI et al., 2008; YILDIRIM et 

al., 2000). 
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O risco de transmissão de príons associados à doença de Creutzfeldt - Jakob foi 

mencionado (KIM; NOWZARI; RICH, 2011), a análise de osso bovino inorgânico revelou 

restos de proteínas (SCHWARTZ et al., 2000). Em contraste, a ausência de proteína foi 

demonstrada (BENKE; OLAH; MOHLER, 2001), indicando sua segurança no que diz 

respeito à transmissão de encefalopatia espongiforme bovina para os pacientes (IEZZI et al., 

2008; NORTON et al., 2003; WENZ; OESCH; HORST, 2001). 

Sua reabsorção é um assunto conflitante na literatura (BALDINI; DE SANCTIS; 

FERRARI, 2011). Há relatos de que partículas de Bio-Oss® no interior de defeitos ósseos 

falham em reabsorver e permanecem como corpo inerte circundado por osso do hospedeiro 

(EWERS et al., 2004; IEZZI et al., 2008; TRAINI et al., 2008; TRAINI et al., 2007). Por 

outro lado, outros autores relataram que após meses de cicatrização, atividade osteoclástica é 

observada nas partículas e acredita-se que, com o tempo essas partículas remodelam-se e novo 

osso é formado. Entretanto parece ser um processo lento (BERGLUNDH; LINDHE, 1997); 

de acordo com Tadjoedin et al. (2003), a substituição ocorre em uma taxa de cerca de 10% ao 

ano.  

A falta de propriedades osteoindutoras nesse biomaterial encoraja os pesquisadores a 

encontrar formas de melhorar ainda mais o seu comportamento in vivo (TORRES et al., 

2008), já que é um material consagrado pela literatura e bastante utilizado em cirurgias ósseas 

regenerativas (BERGLUNDH; LINDHE, 1997; CAMELO et al., 1998; HAMMERLE et al., 

1998; MARDAS et al., 2011; SCHMITT et al., 2012; VALENTINI; ABENSUR, 1997). 

 

 

2.3 Laser 

 

A possibilidade de acelerar a cicatrização óssea é um fator importante para a aplicação 

da fotoengenharia em tecidos vivos. Embora o tecido ósseo apresente boa capacidade 

regenerativa, seu processo de cicatrização pode ser prejudicado em decorrência de um pobre 

suprimento sanguíneo, instabilidade mecânica, bem como a presença de tecidos com maior 

capacidade proliferativa (ABOELSAAD et al., 2009; PINHEIRO; GERBI, 2006). Diante 

disso, a utilização do laser de baixa intensidade (LB) como alternativa para acelerar a 

cicatrização em defeitos ósseos maiores tem sido estudada (BIGUETTI et al., 2012; 

FAVARO-PIPI et al., 2011; SILVA JUNIOR et al., 2002).  
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A palavra LASER é um acrônimo de “Light Amplification by Stimulated Emission of 

Radiation” (BASHARDOUST TAJALI et al., 2010; DA SILVA et al., 2010; ELAVARASU; 

NAVEEN; THANGAVELU, 2012; FERNANDO; HILL; WALKER, 1993; ISHIKAWA et 

al., 2009; LUCAS et al., 2002), a qual pode ser traduzida por amplificação da luz por emissão 

estimulada de radiação. Surgiu a partir de pesquisas propostas por Einstein em 1917 (DA 

SILVA et al., 2010; ELAVARASU; NAVEEN; THANGAVELU, 2012) quando escreveu seu 

"Zur Quantum Theorie der Strahlung" (a teoria quântica da radiação), que enumerou os 

conceitos de emissão e absorção, estimulada e espontânea (TAKAC; STOJANOVIC, 1999).  

Schawlow e Townes (1958) propuseram uma técnica para a geração de radiação 

monocromática na região infravermelho do espectro visível, usando vapor alcalino como 

meio ativo.  

Javan (1959) e Sanders (1959) discutiram propostas envolvendo elétrons excitados em 

sistemas gasosos, e Maiman (1960), operou o primeiro laser usando o rubi como meio ativo 

(laser de rubi).  

Em termos simples, o desenho de um laser é composto por: 1) ressonador, que consiste 

em um tubo ou cavidade óptica, com um arranjo de espelhos em suas extremidades, que 

amplificam os efeitos do laser. Um dos espelhos é de reflexão total e o outro de reflexão 

parcial; 2) meio ativo, composto por substâncias que determinam o comprimento de onda e, 

portanto, a cor da luz emitida. Elas podem ser gasosas (Nitrogênio, Dióxido de Carbono, 

Hélio, Neônio), sólidas (Neodímio) ou líquidas (Corantes Orgânicos) e 3) um mecanismo de 

excitação ou bombeamento, que consiste em uma fonte de energia externa que excita os 

elétrons do meio ativo. Pode ser uma descarga elétrica, o disparo de um flash e até outro laser 

(ELAVARASU; NAVEEN; THANGAVELU, 2012; ISHIKAWA et al., 2009; ZARRABI; 

GROSS, 2011). 

Na natureza, os elétrons estão em estado de equilíbrio. Após estímulo por alguma 

energia externa, eles passam para um estado de excitação. Para voltar ao estado de equilíbrio, 

eles emitem um fóton, que é uma partícula de energia. Dentro do ressonador, esses fótons se 

propagam num eixo entre os dois espelhos e deixam a cavidade através do espelho 

semitransparente na forma de um feixe de luz, o laser (ELAVARASU; NAVEEN; 

THANGAVELU, 2012; ZARRABI; GROSS, 2011). 
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O laser é uma excepcional fonte de radiação, com a capacidade de produzir, em 

bandas espectrais extremamente delgadas, campos eletromagnéticos intensos e correntes, 

estendendo-se do infravermelho remoto ao ultravioleta. Possui propriedades únicas que o 

difere da luz comum, como a: monocromaciticidade (mesmo comprimento de onda, ou seja, 

mesma cor), coerência (todas as ondas se encontram numa relação de fase espacial e 

temporal), e colimação (todos os raios são paralelos uns aos outros e não divergem, mesmo a 

grandes distâncias) (ELAVARASU; NAVEEN; THANGAVELU, 2012; LUCAS et al., 2002; 

TAKAC; STOJANOVIC, 1999). 

Quando o tecido biológico é irradiado com a luz laser, quatro tipos de interações 

podem ocorrer: reflexão (parte da luz incidente é refletida e perdida); espalhamento (parte da 

luz se espalha pelo tecido perdendo a potência), absorção (a luz é absorvida por componentes 

do tecido como a água, hemoglobina, melanina) ou transmissão (a luz atravessa toda a 

espessura do tecido) (ELAVARASU; NAVEEN; THANGAVELU, 2012; ISHIKAWA et al., 

2009; ZARRABI; GROSS, 2011). O tipo de interação que ocorre vai depender, 

predominantemente, do comprimento de onda do laser. Radiações que são facilmente 

absorvidas pelo tecido traduzem-se em menor penetração e menor camada de tecido afetado 

(ISHIKAWA et al., 2009). 

O laser de GaAlAs é conhecido pela alta profundidade de penetração em comparação 

com outros tipos, o que o torna uma ferramenta clínica eficiente. Tem sido relatado que a 

penetração elevada no tecido pode ser observada com comprimento de onda entre 820-840 nm 

(NISSAN et al., 2006). 

Na área da saúde, podem ser utilizados lasers de alta intensidade, que rompem ou 

modificam permanentemente o tecido através do corte, ablação, coagulação e vaporização; e 

de baixa intensidade, que regula as funções fisiológicas celulares (ROYNESDAL et al., 

1993). 

Os lasers de baixa intensidade têm sido utilizados para tratamento de ceratose actínica 

(KIM et al., 2012; KIM; NOWZARI; RICH, 2011; POSTEN et al., 2005), desordens 

temporomandibulares (CONTI, 1997; KOGAWA et al., 2005; SALMOS-BRITO et al., 2013) 

artrite reumatoide (ALVES et al., 2012), “trigger points”, dor miofascial (BASFORD, 1995), 

microcirculação comprometida, cicatrização de feridas (OBRADOVIĆ et al., 2012), alívio da 

dor (ENWEMEKA et al., 2004; KREISLER et al., 2004) e redução do edema (MARKOVIC; 

TODOROVIC, 2007).  
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No passado, os termos “fotobioativação” e “bioestimulação” foram frequentemente 

utilizados com base nos efeitos estimuladores que a irradiação de baixa intensidade pode 

produzir. No entanto, uma vez identificado efeitos inibitórios, o termo foi substituído por 

“biomodulação” (LUCAS et al., 2002; ROYNESDAL et al., 1993). Hoje em dia, 

"bioestimulação" tem sido substituído por uma série de intermutáveis frases descritivas, como 

laser de baixa intensidade (low intensity), de baixo nível (low level), de baixa potência (low 

power) (BASFORD, 1995), terapia com laser de baixa intensidade (Low Level Laser Therapy 

- LLLT) (LUCAS et al., 2002) e lasers “frios” (“cold” lasers) (POSTEN et al., 2005). Todos 

enfatizando as características não térmicas da abordagem  (BASFORD, 1995; POSTEN et al., 

2005). 

Vários meios ativos são utilizados para criar os lasers de baixa intensidade. 

Inicialmente as pesquisas utilizaram a luz visível dos lasers de Hélio-Neônio (HeNe; 632,8 

nm), Rubi (694 nm), Argônio (488 e 514 nm) e Criptônio (521, 530, 568, e 647 nm). Estudos 

posteriores utilizaram laser diodos semicondutores, incluindo Gálio Arsênio (GaAs, 904 nm) 

e Arsênio Gálio e Alumínio (GaAlAs; 820 e 830 nm). Hoje, os dispositivos de HeNe ainda 

são amplamente utilizados, mas a maioria dos trabalhos são feitos com GaAs e GaAlAs, com 

comprimentos de onda entre 820 nm e 904nm (BASFORD, 1995; POSTEN et al., 2005). 

Todos eles são definidos por uma série de parâmetros que incluem: potência com uma 

variação de 10 a 90 W (ocasionalmente, algumas centenas) (BASFORD, 1995; 

OBRADOVIĆ et al., 2012), comprimento de onda compreendido entre 500 e 1100 nm 

(OBRADOVIĆ et al., 2012); densidade de potência ou irradiância (potência / área) de 10-2 a 

100 W/cm2, tempo total de irradiação de 10 a 3000 segundos, densidade de energia ou 

fluência (potência x tempo de irradiação / área irradiada) de 10-2 a 102 J/cm2; e para 

dispositivos pulsados, taxa de pulsos de 0 (onda contínua) a 5.000 Hz, duração do pulso de 1-

500 milissegundos, e intervalo entre os pulsos de 1 a 500 milissegundos (POSTEN et al., 

2005). 

Uma discussão sobre a terapia com laser, idealmente, deve incluir esses parâmetros, 

bem como informações sobre a frequência e número de sessões de irradiação, pois eles podem 

ter influência sobre o resultado do tratamento, e merecem atenção para evitar resultados 

controversos e conclusões empíricas (PINHEIRO et al., 2009b). 

Não existem parâmetros universalmente aceitos para a utilização do laser de baixa 

intensidade. Diferentes protocolos de irradiação são encontrados, com diferentes materiais de 
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ativação, comprimentos de onda, dose e número de aplicações, o que dificulta a comparação 

dos resultados e a escolha dos parâmetros de tratamento (DA SILVA et al., 2010). 

Dentre os efeitos relacionados à utilização do laser de baixa intensidade está o 

aumento da vascularização, organização de fibras colágenas, aumento da atividade 

osteoblástica (ABOELSAAD et al., 2009; BARBOSA et al., 2012; GARCIA et al., 2012; 

TRELLES; MAYAYO, 1987), aumento da atividade osteoclástica (NICOLA et al., 2003) e 

mudanças no nível mitocondrial e intracelular de adenosina trifosfato (ATP) (BARBOSA et 

al., 2012; GARCIA et al., 2012; PASSARELLA et al., 1984). Além disso, promove efeitos 

bioenergéticos, bioelétricos, bioquímicos e bioestimulatórios sobre as células. Com o efeito 

bioenergético, fotorreceptores da cadeia respiratória são ativados, aumentando a produção de 

ATP necessária para reações interestruturais em ciclos metabólicos, isso consome grandes 

quantidades de oxigênio, facilitando, assim, os processos de reparo celular. O efeito 

bioelétrico normaliza o potencial de membrana iônica, vitalizando as funções celulares; e a 

bioestimulação aumenta a síntese de adenosina trifosfato, promovendo a produção de ácido 

nucleico, o que acelera a divisão celular (DA SILVA; CAMILLI, 2006). 

A terapia com laser de baixa intensidade tornou-se um método comum e não invasivo 

para estimular a osteogênese (DA SILVA; CAMILLI, 2006) e acelerar a consolidação de 

fraturas e a cura de defeitos ósseos (BARBOSA et al., 2012; DA SILVA; CAMILLI, 2006; 

GARCIA et al., 2012; GUZZARDELLA et al., 2003). É incerto se a biomodulação, resultante 

da ação do laser de baixa intensidade na formação óssea, é decorrente de efeitos em células 

mesenquimais ou uma estimulação direta de osteoblastos (OBRADOVIC; KESIC; 

PESEVSKA, 2009). É possível que resultados favoráveis na regeneração óssea em espécimes 

irradiadas sejam decorrentes de um aumento na liberação de fatores de crescimento, 

principalmente fatores de crescimento fibroblásticos que atuam em células diferenciadas, 

aumentando a proliferação celular e secreção de componentes da matriz (OBRADOVIC; 

KESIC; PESEVSKA, 2009; SIGURDSSON et al., 1995). 

A utilização da laserterapia no trans operatório de enxerto ósseo autógeno resultou em 

neoformação óssea significativa, em termos de qualidade e quantidade, quando comparada à 

sua utilização apenas no pós-operatório. Esse efeito é ainda mais evidente quando a irradiação 

é efetuada em ambos os momentos (WEBER et al., 2006). 
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Em modelo animal, defeitos ósseos tratados com LB apresentaram trabéculas ósseas 

mais maduras, maior neoformação óssea e um tecido conjuntivo altamente vascularizado, 

quando comparado ao controle (FAVARO-PIPI et al., 2011). 

O laser de baixa intensidade também resultou num efeito biomodulatório positivo 

sobre a cicatrização de defeitos ósseos enxertados com osso bovino inorgânico (PINHEIRO et 

al., 2003). 

No trabalho de Gerbi et al. (2005), no qual o o LB foi associado ao osso bovino e 

membrana para ROG, observou-se um efeito positivo nos grupos irradiados, independente da 

utilização da membrana. No entanto, em nenhum grupo o LB foi testado isoladamente.  

Resultados positivos têm sido demonstrados “in vivo” (PRETEL; LIZARELLI; 

RAMALHO, 2007; SILVA JUNIOR et al., 2002) e “in vitro” (LEONIDA et al., 2013; STEIN 

et al., 2005). Porém outros trabalhos não encontraram nenhum efeito da terapia com laser de 

baixa intensidade no reparo de tecidos moles ou mineralizados (ANNEROTH et al., 1988; 

LUGER et al., 1998). Além disso, diferentes protocolos de irradiação são encontrados e 

poucos estudos avaliaram o papel do LB associado a substitutos ósseos (GERBI et al., 2005; 

PINHEIRO et al., 2003; PINHEIRO et al., 2012). 

 

 

2.4 Modelo experimental 

 

Para estudos em animais, diversos modelos experimentais de regeneração óssea têm 

sido propostos: em calvárias, com defeitos de diferentes dimensões (ACCORSI-

MENDONCA et al., 2011; DEVELIOGLU et al., 2010; FREEMAN; TURNBULL, 1973; 

MESSORA et al., 2008a; MOKBEL et al., 2012; NAGATA et al., 2010a); em fêmur, tanto 

em ratos (BROWN et al., 2011), quanto em coelhos (DOMINIAK et al., 2012). 

Os modelos experimentais de regeneração óssea exigem a produção de um defeito que 

permita adequada avaliação do osso neoformado sob as condições de uma determinada 

terapia. Desse modo, o defeito ósseo deve ser idealmente caracterizado de tal forma que o 

grupo controle (sem tratamento) não seja capaz de regenerar-se através dos processos naturais 

ou regenerar apenas menos de10% da área do defeito (AYBAR ODSTRCIL; 

TERRITORIALE; MISSANA, 2005). 
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No tecido ósseo, um defeito que não cura sem intervenção é denominado “defeito de 

tamanho crítico” (DTC) (SPICER et al., 2012). Pela definição clássica de Schmitz e Hollinger 

(1986), um defeito de tamanho crítico deve ser do menor tamanho que não permita 

regeneração completa ao longo do tempo de vida natural do animal (BOSCH; MELSEN; 

VARGERVIK, 1998; COOPER et al., 2010; SPICER et al., 2012), a menos que algum 

material, com propriedades osteogênicas, osteocondutoras ou osteoinduoras seja colocado no 

defeito (BOSCH; MELSEN; VARGERVIK, 1998). Portanto a utilização de um DTC é 

necessária para avaliar a influência real de qualquer biomaterial na regeneração óssea 

(MESSORA et al., 2008b). 

Um modelo de defeito de calvária tem muitas semelhanças com a região maxilofacial. 

Embriologicamente, a calvária desenvolve-se a partir de um precursor membranoso e, assim, 

assemelha-se aos ossos da face, também de origem membranosa. Anatomicamente, a calota 

craniana é constituída por duas densas placas corticais interpostas por osso esponjoso, 

semelhante à mandíbula. Fisiologicamente, o osso cortical na calvária se assemelha a uma 

mandíbula atrófica (SCHMITZ; HOLLINGER, 1986). 

Em modelos de DTC para a regeneração óssea, a geometria do defeito parece exercer 

papel importante na capacidade regenerativa. Assim, em modelos de defeitos de calvária, a 

relação entre a profundidade e a largura do defeito é de extrema importância para a sua 

utilização, pois essa relação afeta o potencial das paredes ósseas adjacentes em preencher a 

área do defeito com células ósseas e propiciar completo fechamento do defeito. Assim, a 

geometria rasa de um defeito que não cicatriza espontaneamente é muito complexa não 

apenas em termos biológicos, mas também por sua relação geométrica (SCHLIEPHAKE et 

al., 2004). 

Uma vez que o modelo mais rigoroso para avaliar a eficácia de um substituto ósseo é o 

defeito em calvária (SCHMITZ; HOLLINGER, 1986), este tem sido usado em grande escala, 

durante os últimos 25 anos, para testar substitutos ósseos e terapias regenerativas (COOPER 

et al., 2010).   

Defeitos de tamanho crítico em calvária foram descritos em quatro espécies (rato, 

coelho, cachorro e macaco) (SCHMITZ; HOLLINGER, 1986), variando a idade do animal, 

localização anatômica e tamanho do defeito (AYBAR ODSTRCIL; TERRITORIALE; 

MISSANA, 2005), o que dificulta a comparação dos resultados (BOSCH; MELSEN; 

VARGERVIK, 1998). 
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A quantidade e a qualidade do osso formado em defeitos ósseos são influenciadas por 

todos esses fatores, além da estabilidade do defeito, tipo de osso, presença ou ausência de 

periósteo, e presença da dura-máter (BOSCH; MELSEN; VARGERVIK, 1998). 

Dessa forma, um modelo animal utilizado para ensaio de regeneração óssea deve 

atender certas exigências: 1) o tamanho mínimo do defeito ósseo experimental não deve ser 

menor do que o defeito ósseo de tamanho crítico para a espécie particular; 2) o modelo deve 

ser barato; 3) os animais devem estar prontamente disponíveis e ser de fácil manuseio, 

incluindo o processo de anestesia; 4) o local do defeito deve preferencialmente incluir osso 

cortical e esponjoso; 5) o defeito ósseo deve ser estável e não permitir mobilidade; 6) o risco 

de fratura deve ser minimizado; e 7) o modelo animal deve permitir acompanhamento e 

avaliação da regeneração óssea, radiográfica e histologicamente (BOSCH; MELSEN; 

VARGERVIK, 1998). 

O modelo que utiliza calvária de ratos é adequado em termos de custo,  

disponibilidade do animal e facilidade da técnica (AYBAR ODSTRCIL; TERRITORIALE; 

MISSANA, 2005; SPICER et al., 2012).  

O diâmetro do defeito utilizado tem variado de 2 a 9mm (ACCORSI-MENDONCA et 

al., 2011; DEVELIOGLU et al., 2010; FREEMAN; TURNBULL, 1973; GARCIA et al., 

2012; MESSORA et al., 2008a; MESSORA et al., 2008b; SCHLIEPHAKE et al., 2004; 

TOKER et al., 2012) e a quantidade de osso neoformado depende deste tamanho 

(CACCIAFESTA et al., 2001). No entanto defeitos ósseos em calvária de ratos com 5mm de 

diâmetro já são considerados defeitos críticos, pois neles não ocorre cicatrização espontânea 

(AYBAR ODSTRCIL; TERRITORIALE; MISSANA, 2005; BOSCH; MELSEN; 

VARGERVIK, 1998; CACCIAFESTA et al., 2001; DE BRITO BEZERRA et al., 2012; 

DONOS et al., 2004; FURLANETO et al., 2007; JONES et al., 2007; SCHMITZ; 

HOLLINGER, 1986). 

A utilização de grandes defeitos ósseos pode resultar em: 1) inclusão da sutura sagital 

no defeito, introduzindo assim o tecido conjuntivo da sutura na avaliação da regeneração 

óssea; 2) impossibilidade de realização de experimentos com emparelhamento entre o sítio 

experimental e controle, ou entre dois sítios experimentais; 3) risco elevado de danos ao seio 

sagital localizado sob a sutura sagital, e, portanto, a possibilidade de dano a esta estrutura 

anatômica vascular e consequente hemorragia durante a trepanação (BOSCH; MELSEN; 
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VARGERVIK, 1998) que, por sua vez, pode ter efeito sobre a cicatrização (JONES et al., 

2007). 

Atualmente, modelos que envolvem análise da regeneração óssea usam, em sua 

metodologia, microscopia óptica (MARQUEZ MARTINEZ; PINHEIRO; RAMALHO, 2008; 

PINHEIRO et al., 2009a; PINHEIRO et al., 2009b), morfometria  (DA SILVA; CAMILLI, 

2006), imuno-histoquímica (BIGUETTI et al., 2012; MATSUMOTO et al., 2009), ou testes 

biomecânicos (CACCIAFESTA et al., 2001; JONES et al., 2007; KAZEM SHAKOURI et al., 

2010; LUGER et al., 1998).  

 
 



 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 PROPOSIÇÃO 
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3 PROPOSIÇÃO 

 

 

O propósito deste estudo foi avaliar, histologicamente, o efeito do laser de baixa 

intensidade na cicatrização de defeitos de tamanho crítico em calvárias de ratos, preenchidos 

com Bio-Oss®. 

Hipótese nula: 

• O laser não influencia no processo de cicatrização. 

 

  



 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 MATERIAL E M ÉTODOS 

 
  



 

 

 

 



Material e Métodos  45 

 

4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

4.1 Modelo Experimental  

 

Foram utilizados 60 ratos machos (Rattusnorvegicus, albinus, Wistar), pesando entre 

250 e 300g (Universidade de São Paulo – USP, Biotério Central da Faculdade de Odontologia 

do Campus de Bauru-SP). Os animais foram mantidos em ambiente com ciclo de 12 horas de 

luz por dia e temperatura entre 22 e 24o C. O protocolo experimental foi aprovado pela 

Comissão de Ética no Ensino e Pesquisa em Animais da USP – Campus de Bauru (Anexo A). 

Durante todo o experimento, os animais consumiram ração sólida selecionada e água ad 

libitum.  

Os animais foram divididos aleatoriamente em seis grupos experimentais:  

1. Grupo C – Controle; 

2. Grupo L – Laser de Baixa Intensidade – Thera Lase DMC® (DMC, 

Equipamentos Ltda., São Carlos, Brasil); 

3. Grupo OA – Osso Autógeno; 

4. Grupo OAL - Osso Autógeno + Laser de Baixa Intensidade;  

5. Grupo BO - Bio-Oss® (0,25-1mm) (Geistlich Pharma AG, Wolhusen, Suíça); 

6. Grupo BOL – Bio-Oss® (0,25-1mm) + Laser de Baixa Intensidade.  

 

 

4.2 Procedimento Cirúrgico  

 

Para a realização de todos os procedimentos experimentais, os ratos foram 

anestesiados por injeção intramuscular de cloridrato de xilazina (Vetbrands, Paulinia, Brasil) 

(0,02 ml/kg) e cloridrato de ketamina (Vetbrands, Paulinia, Brasil) (0,4 ml/kg). Após 

tricotomia e antissepsia da parte dorsal do crânio de cada animal, foi realizada a incisão 

semilunar na calvária e um retalho de espessura total rebatido em direção posterior. Um 

defeito de tamanho crítico (DTC) de 5mm de diâmetro foi criado com uma trefina em baixa 

rotação, sob irrigação abundante com solução salina estéril. O defeito incluía uma porção da 

sutura sagital. A dura-máter foi preservada durante a craniotomia. O segmento ósseo de 

espessura total (osso parietal) foi removido delicadamente, com uso de um esculpidor 
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discoide cleoide (SSWhite/Duflex, Rio de Janeiro, Brasil), mantendo-se a integridade da dura-

máter e do encéfalo (Figura 1). 

Com o auxílio de um guia cirúrgico, previamente confeccionado, uma marcação em 

forma de “L” foi feita, 2mm anterior e outra 2mm posterior às margens do defeito cirúrgico 

com broca carbide tronco-cônica FG-700 (Microdont Micro Usinagem de Precisão Ltda., São 

Paulo, Brasil) sob irrigação contínua com solução salina estéril e, posteriormente, preenchidas 

com amálgama (Figura 1). 

O maior eixo de cada “L” localizou-se sobre uma linha imaginária longitudinal 

craniocaudal que dividia o defeito cirúrgico ao meio. Essas marcações foram úteis para a 

identificação do meio do defeito cirúrgico original durante o processamento laboratorial e, 

também, para localizar as suas margens ósseas originais durante a análise histométrica 

(FURLANETO et al., 2007; GARCIA et al., 2012; MESSORA et al., 2008b; NAGATA et al., 

2010a; NAGATA et al., 2010b). 

Após a confecção das canaletas, o defeito foi preenchido seguindo o determinado para 

cada grupo. No Grupo C, o defeito cirúrgico foi preenchido apenas com coágulo sanguíneo. 

No Grupo L, com coágulo sanguíneo e aplicado o laser de baixa intensidade. No Grupo BO os 

defeitos foram preenchidos com 0,02g de Bio-Oss® e, no Grupo BOL, com a mesma 

quantidade de Bio-Oss® e aplicado o laser de baixa intensidade. No Grupo OA o defeito foi 

preenchido com osso autógeno removido da calvária (DA SILVA; CAMILLI, 2006) e 

triturado; e no Grupo OAL, após ser preenchido com osso autógeno, aplicou-se o laser de 

baixa intensidade (Figura 1). 

O retalho foi, então, reposicionado e suturado com fio seda 4–0 (Ethicon, Johnson & 

Johnson, São José dos Campos, Brasil). Cada animal recebeu uma injeção intramuscular de 

24.000 unidades de Penicilina G-benzatina (Pentabiótico* Veterinário Pequeno Porte, Fort 

Dodge® Saúde Animal Ltda., Campinas, Brasil) (Figura 1). 
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FIGURA 1 - A) Tricotomia e antissepsia da calvária; (B) Desenho da incisão realizada; (C) Retalho de espessura 
total descolado; (D) Realização do DTC (5mm) com a broca trefina; (E) Integridade da dura-máter e do encéfalo 
preservada; (F) Guia cirúrgico para confecção das canaletas em  forma de “L”; (G) Canaletas preenchidas com 
amalgama; (H) DTC preenchido com osso autógeno; (I) DTC preenchido com Bio-Oss®; (J) Retalho suturado. 
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4.3 Protocolo de Aplicação do Laser de Baixa Intensidade  

 

O laser utilizado foi o Thera Lase DMC®, modo de emissão contínuo, com meio ativo 

GaAlAs, comprimento de onda de 808nm, potência de 100mW, densidade de energia de 

210J/cm2 por ponto durante 60s/ponto, em quatro pontos na superfície do defeito cirúrgico 

criado, de acordo com as posições “do relógio” (12h, 3h, 6h, 9h), além de um ponto central. 

No Grupo L, a aplicação foi realizada após o preenchimento com coágulo sanguíneo, 

enquanto que nos grupos que utilizaram material de enxerto (BO e OA) a aplicação foi 

realizada após preenchimento do defeito com o material. Cada ponto recebeu uma quantidade 

de energia de 6J, totalizando 30J de energia entregue ao sistema (Figura 2).  

 

 
 
FIGURA 2 - (A) Aparelho de laser utilizado; (B) Desenho esquemático dos pontos de aplicação do laser.   

 

 

4.4 Processamento tecidual  

 

Os animais foram submetidos à eutanásia aos 30 dias pós-operatórios, com 5 mg/ml da 

associação de cloridrato de quetamina e xilazina. A área do defeito cirúrgico original e os 

tecidos circunjacentes foram removidos em bloco. As peças foram fixadas em solução de 

formol neutro a 10%, lavadas em água corrente e descalcificadas em solução de Ácido 

Etilenodiaminotetracético – EDTA a 18% (Dinâmica® Química Contemporânea Ltda., 

Diadema, Brasil). 

  



 

 

 

 

 

  



Material e Métodos  51 

 

Após descalcificação, cada peça foi dividida longitudinalmente em dois blocos, 

exatamente ao longo do centro do defeito cirúrgico original, usando-se os maiores eixos de 

cada marcação de amálgama como referência. Além disso, foram realizados cortes 

transversais que tangenciaram o menor eixo de ambas as marcações em forma de “L”. Assim 

tornou-se possível a determinação precisa dos limites do defeito cirúrgico original para a 

realização da análise histométrica (Figura 3). 

As peças foram, então, processadas e incluídas em parafina (Merck KGaA, Darmstadt, 

Alemanha). Foram realizados cortes seriados longitudinais, com 6µm de espessura, iniciados 

a partir do centro do defeito cirúrgico original. Os cortes foram corados pela técnica de 

Hematoxilina e Eosina (H.E.) para análises com microscopia de luz (Figura 3). 

 

 
FIGURA 3 – (A) Redução das peças através da orientação das canaletas; (B) Peça reduzida; (C) Identificação 
das margens do defeito cirúrgico original; (D) Desenho esquemático das peças incluídas em parafina; (E) 
Desenho esquemático dos cortes seriados longitudinal. 

 

 

4.5 Análise histológica e histométrica  

 

As análises histológica e histométrica foram realizadas por um examinador cego aos 

grupos experimentais e previamente calibrado.  Foram selecionados quatro cortes 

histológicos, representando a área central do defeito cirúrgico original. As imagens dos cortes 

histológicos foram capturadas através da câmera digital SPOT RT3 - 2540 Color Slider 

2.0Mp   (SPOT   ImagingSolutions,   Diagnostic   Instruments,  Inc.,  Sterling  Heights,  EUA)  
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acoplada ao microscópio Olympus BX50 (Olympus Corporation, Hamburg, Alemanha), com 

um aumento de 2x e salvas em um computador. Uma imagem digital foi, então, criada pela 

combinação de três imagens menores, pois não foi possível capturar todo o defeito em uma 

mesma imagem com o nível de ampliação utilizado. A imagem foi criada com base em 

estruturas anatômicas de referência (por exemplo, vasos sanguíneos e trabéculas ósseas) em 

cada um dos cortes histológicos. A análise histométrica foi realizada com o auxilio do 

“software” ImageLab 2000 (Diracon Bio Informática Ltda., Vargem Grande do Sul, SP, 

Brasil).   

Os seguintes critérios, com base na metodologia proposta por Furlaneto et al. (2007); 

Messora et al. (2008b); Nagata et al. (2010a); e Garcia et al. (2012), foram seguidos para 

padronizar a análise histométrica das imagens digitais: 

1) A Área Total (AT) a ser analisada correspondeu à área total do defeito cirúrgico 

original. Essa área foi determinada pela identificação das superfícies externa e 

interna da calvária original e as margens direita e esquerda do defeito cirúrgico. 

Essas superfícies foram conectadas com linhas desenhadas seguindo suas 

respectivas curvaturas. Considerando-se o comprimento total do espécime 

histológico (9mm), foram medidos 2mm a partir da extremidade direita e esquerda 

do espécime em direcção ao centro, a fim de determinar os limites do defeito 

cirúrgico original (Figura 4). 

2) A Área de Osso Neoformado (AON) e Áreas de Partículas Remanescentes dos 

materiais implantados (APR) foram delineadas dentro dos limites da AT             

(Figura 4). 

3) A AT foi medida em mm2 e considerada 100% da área a ser analisada. A AON e 

APR também foram medidas em mm2 e calculadas como porcentagens da AT, de 

acordo com a seguinte fórmula: AON (mm2) / AT(mm2) x 100. 

 

 
 
FIGURA 4 – Fotomicrografia de um dos cortes histológicos, 2x. Hematoxilina e Eosina. A Área Total (AT) é 
delineada pela linha azul e corresponde à área da calvária onde o defeito cirúrgico foi originalmente criado. A 
altura da Área Total (X) corresponde à espessura do osso original da calota (Y). A Área de Osso Neoformado 
(AON) está delineada pelas linhas amarelas. A Área de Partícula Remanescente (APR) está delimitada pelas 
linhas verdes. 
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4.6 Análise estatística 

 

Para cada animal, os valores de AON e APR foram representados pela média 

aritmética dos quatro cortes histológicos mais centrais da calvária. Os valores encontrados não 

passaram nos testes de normalidade e homogeneidade. Dessa forma, foram submetidos ao 

teste não paramétrico de Teste de Kruskal - Wallis, seguido pelo Teste de Dunn. O nível de 

significância adotado foi de 5%. 
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5 RESULTADOS 

 

 

Durante o processamento laboratorial, 01 espécime do Grupo C, 03 espécimes do 

Grupo LB, 01 espécime do Grupo OA e 02 espécimes do Grupo OA+LB foram perdidos. 

 

5.1 Análise histológica  

 

Grupo C (Controle)  

 

No Grupo C, praticamente toda a extensão do defeito cirúrgico estava ocupada por 

tecido conjuntivo com feixes de fibras colágenas orientadas paralelamente à superfície da 

ferida. Observou-se, junto às margens do defeito cirúrgico, pequena quantidade de tecido 

ósseo neoformado (Figura 5). Em nenhum espécime ocorreu regeneração óssea completa do 

defeito. 

 

 
 
FIGURA 5 – Fotomicrografias do grupo-controle. (A) Visão panorâmica do defeito cirúrgico, 4x; (B) Centro do 
defeito preenchido por feixes de fibras colágenas, 40x; (C) Pequena quantidade de tecido ósseo neoformado 
(asterisco) junto às margens do defeito cirúrgico (linha tracejada), 10x. Hematoxilina e Eosina. 
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Grupo L (Laser de Baixa Intensidade) 

 

Osso neoformado rodeado por uma matriz osteóide foi observado em alguns 

espécimes do grupo L. O tecido conjuntivo apresentou-se com feixes de fibras colágenas 

orientadas paralelamente. Neoformação óssea estendendo-se em direção linear ao centro do 

defeito original foi observada em dois espécimes (28,5%). Também foi possível observar 

áreas de remodelação óssea na região de osso antigo, que foi preservado (Figura 6).  

 

 
 
FIGURA 6 – Fotomicrografias do grupo tratado com laser. (A) Visão panorâmica do defeito cirúrgico, 4x; (B) 
Neoformação óssea estendendo-se em direção ao centro do defeito cirúrgico original (esterisco), 10x; (C) 
Remodelação óssea (seta) na região do osso antigo que foi preservado, 40x. 
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Grupo OA (Osso Autógeno) 

 

O tecido conjuntivo apresentava-se bem organizado no interior do defeito cirúrgico 

com formação de matriz osteóide e fibroblastos presentes. O osso neoformado estava presente 

em extensões variáveis nas margens do defeito e em volta das partículas ósseas enxertadas. 

Em apenas 1 espécime não foram observadas partículas ósseas do enxerto (Figura 7).  

 

 
 
FIGURA 7 – Fotomicrografias do grupo tratado com osso autógeno. (A) Visão panorâmica do defeito cirúrgico, 
4x; (B) Tecido ósseo neoformado (asterisco) junto às margens do defeito cirúrgico (linha tracejada) e presença 
de partículas ósseas do enxerto (setas) 10x; (C) Partícula de osso autógeno (linha tracejada) circundada por 
tecido ósseo neoformado (asterisco), 40x. 
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Grupo OAL (Osso Autógeno + Laser de Baixa Intensidade) 

 

Matriz osteóide foi observada em todos os espécimes do grupo OAL. O osso 

neoformado estava presente em extensões variáveis. Em três espécimes (37,5%) houve 

neoformação óssea em direção ao centro do defeito cirúrgico. Partículas ósseas enxertadas 

também foram observadas. A maioria delas apresentava tecido ósseo neoformado na periferia 

(Figura 8). 

 

 
 
FIGURA 8 - Fotomicrografias do grupo tratado com osso autógeno e irradiado com laser de baixa intensidade. 
(A) Visão panorâmica do defeito cirúrgico, 4x; (B) Partículas de osso autógeno com neoformação óssea na 
periferia (setas), 10x; (C) Área de neoformação e remodelação (tracejado) da partícula de osso autógeno 
(asterisco), 40x. 
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Grupo BO (Bio-Oss®) 

 

No grupo BO foram observadas ausência de infiltrado inflamatório e presença de 

fibras colágenas orientadas paralelamente. Partículas de osso bovino estavam presentes, 

muitas delas com osteoclastos na sua periferia. Na maioria dos espécimes ocorreu discreta 

neoformação óssea nas extremidades do defeito (Figura 9).  

 

 
 
FIGURA 9 – Fotomicrografias do grupo tratado com Bio-Oss®. (A) Visão panorâmica do defeito cirúrgico, 4x; 
(B) Discreta neoformação óssea (asterisco) junto às margens da lesão (linha tracejada) e partículas de osso 
bovino (setas), 10x; (C) Osteoclastos na periferia das partículas do enxerto ósseo bovino (setas), 40x. 
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Grupo BOL (Bio-Oss® + Laser de Baixa Intensidade) 

 

Em 2 espécimes (20%) houve neoformação óssea estendendo-se em direção ao centro 

do defeito, com manutenção da espessura original da calvária. Presença de tecido ósseo 

neoformado e osteoclastos foram observados na periferia das partículas de osso bovino 

remanescentes. Infiltrado inflamatório não foi observado (Figura 10). 

 

 
 
FIGURA 10 – Fotomicrografias do grupo tratado com Bio-Oss® e irradiado com laser de baixa intensidade. (A) 
Visão panorâmica do defeito cirúrgico, 4x; (B) Partícula de osso bovino com tecido ósseo neoformado em sua 
periferia (asterisco), 40x; (C) Osteoclasto na periferia da partícula do enxerto ósseo bovino (seta), 40x. 
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5.2 Análise histométrica e estatística 

 

A Tabela 1 mostra a descrição dos valores da AON de todos os grupos, assim como a 

comparação entre eles. Os grupos irradiados com laser de baixa intensidade apresentaram 

maior média de AON. Foram observadas correlações estatisticamente significantes (p < 0,05) 

entre os grupos BO x BOL; BO x L; BO x OAL; BOL x C; C x L; C x OAL. Entretanto, ao 

comparar os grupos BO x C; BO x OA; BOL x L; BOL x AO; BOL x OAL; C x OA; L x AO; 

L x OAL; OA x OAL, não foi observada diferença estatisticamente significante. A 

distribuição desses dados pode ser vista na Figura 6. 

 

Tabela 1: Média, mediana e desvio-padrão da área de osso neoformado (expressa em porcentagem da 
área total do defeito) em cada grupo  
 

Grupo N Média Desvio-Padrão Q25 Mediana Q75 

C a 9,00 9,96 4,50 8,58 9,52 13,33 

L b 7,00 47,67 8,66 43,96 44,58 55,41 

OA a,b 9,00 30,98 16,59 20,96 25,10 36,24 

OAL b 8,00 39,15 16,72 26,89 40,41 53,32 

BO a 10,00 11,36 7,89 6,30 9,49 11,57 

BOL b 10,00 48,57 28,22 35,76 42,22 74,66 

 
Teste de Kruskal-Wallis seguido pelo Teste de Dunn para comparação entre grupos. 
Grupos com a mesma letra não possuem diferença entre si (p<0,05). 
C, controle; L, Laser; AO, osso autógeno; OAL, osso autógeno + laser; BO, Bio-Oss®;  BOL, Bio-Oss® + laser. 
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GRÁFICO 1 – Distribuição dos dados da área de osso neoformado para todos os grupos experimentais. 

 

Na Tabela 2 pode-se observar a descrição dos valores da APR para os grupos que 

recebem material de enxertia e a comparação entre eles.  Os grupos irradiados com laser de 

baixa intensidade apresentaram menor média de APR. Houve diferença estatisticamente 

significante (p < 0,05) entre os grupos BO x BOL e BO x OAL. No entanto, ao comparar os 

grupos BO x AO, BOL x AO, BOL x OAL, AO x OAL, não foi observada diferença 

estatisticamente significante. A distribuição desses valores pode ser observada na Figura 7. 

 

Tabela 2: Média, mediana e desvio-padrão da área de partícula remanescente (expressa em 
porcentagem da área total do defeito) em cada grupo 
 

Grupo N Média Desvio-Padrão Q25 Mediana Q75 

OA a,b 9,00 9,16 7,10 4,35 7,04 13,46 

OAL b 8,00 3,66 2,79 1,08 4,04 5,84 

BO a 10,00 38,73 6,95 35,72 37,71 42,78 

BOL b  10,00 16,74 15,25 0,00 22,42 28,23 

 
Teste de Kruskal-Wallis seguido pelo Teste de Dunn para comparação entre grupos. 
Grupos com a mesma letra não possuem diferença entre si (p<0,05). 
C, controle; L, Laser; AO, osso autógeno; OAL, osso autógeno + laser; BO, Bio-Oss®;  BOL, Bio-Oss® + laser. 
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GRÁFICO 2 - Distribuição dos dados da área de partícula remanescente para os grupos que receberam material 
de enxertia. 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

OA OAL BO BOL

Á
re

a 
de

 P
ar

tíc
ul

a 
R

em
an

es
ce

nt
e 

(%
)

Grupos experimentais



 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 DISCUSSÃO 

 
  



 

 

 

 



Discussão  77 

 

6 DISCUSSÃO  

 

 

O presente estudo avaliou o efeito do laser de baixa intensidade na cicatrização de 

defeitos de tamanho crítico em calvárias de ratos. 

O modelo que utiliza calvária de ratos é adequado em termos de custo, disponibilidade 

do animal e facilidade da técnica (AYBAR ODSTRCIL; TERRITORIALE; MISSANA, 

2005; SPICER et al., 2012). Ratos são muito mais baratos para comprar e abrigar do que 

animais maiores, conferindo um benefício econômico imediato (AALAMI et al., 2004).  

A calvária desses animais permite um defeito reprodutível, que pode ser gerado de 

forma rápida e não requer fixação para estabilização, tal como geralmente ocorre com defeitos 

femorais (SPICER et al., 2012). Além disso, ferramentas de análise sofisticadas, tais como 

tomografia microcomputadorizada (microCT), estão facilmente disponíveis para avaliar os 

modelos experimentais em ratos (AALAMI et al., 2004). Esses modelos também permitem 

avaliação histológica e histométrica (AYBAR ODSTRCIL; TERRITORIALE; MISSANA, 

2005).  Assim, o defeito em calvária de ratos pode servir como um método rápido e de alto 

rendimento para a avaliação “in vivo” da regeneração óssea (SPICER et al., 2012). 

Apesar de todas essas vantagens do modelo de defeito em calvária de rato, o pequeno 

tamanho da calvária e a vulnerabilidade da dura-máter subjacente representam um desafio 

técnico (AALAMI et al., 2004). Técnicas cirúrgicas que empregam trefina para a realização 

do defeito podem danificar ou destruir a dura-máter subjacente, inibindo possivelmente a 

regeneração. A literatura tem descrito a dura-máter como importante para o sucesso na 

cicatrização de defeitos ósseos de calvárias, o que pode estar relacionado com o fato de ela ser 

fonte primária de células osteogênicas e fatores osteoindutores (COOPER et al., 2010; 

GOSAIN et al., 2003; GREENWALD et al., 2000). Portanto a cura de um defeito ósseo em 

calvária pode ser influenciada não só pelo tamanho, mas também pela forma com que esse 

defeito foi criado. A fim de evitar danos à dura-máter, a trefina pode ser associada a 

instrumentos, tais como descoladores de periósteo (COOPER et al., 2010). Neste trabalho, a 

trefina foi associada a um esculpidor discoide cleoide, possibilitando a remoção delicada do 

segmento ósseo, sem danos à dura-máter. 

Para avaliar diferenças na capacidade regenerativa, Aalami et al. (2004) criaram 

defeitos de 3, 4 e 5mm de diâmetro na calvária de ratos jovens (6 dias) e adultos (60 dias). 
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Após eutanásia, foram feitas avaliação radiográfica e histológica. Diferença significativa na 

capacidade regenerativa foi observada entre animais jovens e adultos. Todos os três tamanhos 

de defeito foram considerados críticos no adulto, enquanto que a regeneração foi considerada 

significativa, independentemente do tamanho do defeito, em ratos juvenis. No modelo 

utilizado neste trabalho os animais pesavam entre 250 e 300g, peso este atingido em cerca de 

60 dias de vida do animal. Dessa forma, o defeito de 5mm criado na calvária desses animais é 

considerado crítico para a idade. A ausência de fechamento completo do defeito cirúrgico no 

grupo-controle confirma que o defeito utilizado, foi um DTC, corroborando outros estudos 

(BOSCH; MELSEN; VARGERVIK, 1998; DE BRITO BEZERRA et al., 2012; 

FURLANETO et al., 2007; JONES et al., 2007; MARDAS; STAVROPOULOS; KARRING, 

2008; NAGATA et al., 2010a; NAGATA et al., 2010b; TOKER et al., 2012).  

Em modelos de DTC, para a regeneração óssea, a geometria do defeito ósseo parece 

exercer papel importante na capacidade regenerativa. Assim, em modelos de defeitos de 

calvária, a relação entre a profundidade e a largura do defeito afeta o potencial das paredes 

ósseas adjacentes em preencher a área do defeito com células ósseas e propiciar seu completo 

fechamento. Assim, a geometria rasa de um defeito que não cicatriza espontaneamente é 

muito exigente, não apenas em termos biológicos, mas também por sua relação geométrica, 

uma vez que fornece potencial regenerativo baixo do osso local e, muitas vezes, requer 

propriedades mecânicas de uma membrana como barreira para evitar o colapso e subsequente 

deterioração da regeneração óssea no defeito (SCHLIEPHAKE et al., 2004).   

Sendo um modelo descrito e consagrado pela literatura como rigoroso para avaliar a 

eficácia de terapias regenerativas e substitutos ósseos (AYBAR ODSTRCIL; 

TERRITORIALE; MISSANA, 2005; COOPER et al., 2010; DE BRITO BEZERRA et al., 

2012; DONOS et al., 2004; MARDAS; STAVROPOULOS; KARRING, 2008; MESSORA et 

al., 2008b; NAGATA et al., 2010a; SCHMITZ; HOLLINGER, 1986), o presente estudo 

utilizou defeitos de tamanho crítico  de 5mm de diâmetro em calvárias de ratos para avaliar o 

efeito do laser de baixa intensidade na cicatrização óssea. 

De acordo com Bosch et al. (1998), a utilização de grandes defeitos ósseos resulta em 

alguns inconvenientes, tais como a inclusão da sutura sagital no defeito ósseo craniano, 

introduzindo assim o tecido conjuntivo da sutura na avaliação da regeneração óssea. Devido 

ao tamanho da calvária dos animais utilizados neste trabalho, o defeito experimental não pôde 

ser feito apenas no osso parietal. Portanto um local que envolvesse a sutura sagital foi 
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escolhido, a fim de uniformizar o modelo experimental. Qualquer possível efeito da inclusão 

de tecido conjuntivo da sutura sagital estaria presente em todos os grupos. Modelos 

experimentais semelhantes, que incluíam a sutura sagital, foram relatados em outros estudos 

(FURLANETO et al., 2007; GARCIA et al., 2012; MESSORA et al., 2008a; NAGATA et al., 

2010a; NAGATA et al., 2010b; SCHLIEPHAKE et al., 2004; SPIN-NETO et al., 2010). 

Procedimentos não invasivos que possam interferir positivamente no processo de 

regeneração de defeitos ósseos, tais como a oxigenação hiperbárica (WEISS et al., 2000), 

estímulos elétricos (WANG et al., 2003), ultrassom (LYON; LIU; MEIER, 2003), bem como 

a terapia com laser de baixa intensidade, são de grande relevância clínica (DA SILVA; 

CAMILLI, 2006). Neste trabalho, defeitos ósseos criados cirurgicamente foram submetidos à 

terapia com laser de baixa intensidade no espectro de infravermelho em um único momento 

no transoperatório.  

Tem sido descrito que os efeitos biomodulatórios do LB dependem do comprimento 

de onda utilizado, já que componentes tissulares podem influenciar na dispersão da luz 

(BARBOSA et al., 2012; BASFORD, 1995; PINHEIRO; GERBI, 2006; WEBER et al., 

2006). A luz vermelha (632,8nm) penetra 0,5-1,0mm antes de perder 37% de sua intensidade, 

enquanto os comprimentos de onda infravermelhos penetram 2,0 milímetros antes de perder o 

mesmo percentual de energia (BASFORD, 1995). A eficácia de ambos os comprimentos de 

onda sobre o processo de cicatrização óssea pode ter relação com a capacidade em (1) 

promover proliferação de células endoteliais, neoformação vascular, irrigação sanguínea e 

nutrição para as células e tecidos locais; (2) estimular a proliferação de fibroblastos, síntese e 

organização das fibras de colágenas; (3) estimular as células osteoprogenitoras, osteoblastos e 

osteoclastos, contribuindo para o processo de reparação do osso e (4) o aumento do DNA e 

RNA síntese, indicado efeitos sobre o crescimento celular e a síntese de proteínas 

(BARBOSA et al., 2012).  

Estudo de Pinheiro et al. (2006) indica que o tecido ósseo irradiado, principalmente, 

com comprimento de onda no espectro do infravermelho, mostra aumento da proliferação de 

osteoblastos, deposição de colágeno e neoformação óssea quando comparado com osso não 

irradiado. Em outro trabalho, Barbosa et al. (2012) observaram que defeitos ósseos 

submetidos à terapia com laser, no espectro do infravermelho, apresentavam um reparo mais 

avançado quando comparado aos que receberam tratamento com luz vermelha, sugerindo que 

o LB no espectro do infravermelho acelera o processo de reparo ósseo. Esses estudos validam 
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os resultados encontrados neste estudo, os quais mostraram neoformação óssea 

significativamente maior no grupo irradiado com laser (Grupo L), quando comparada ao 

grupo não irradiado (Grupo C).  

A literatura mostra, ainda, que o efeito da terapia com laser é mais eficaz sobre as 

fases inicias da cicatrização (ABOELSAAD et al., 2009; BARBOSA et al., 2012; DA 

SILVA; CAMILLI, 2006; PINHEIRO et al., 2009a), quando a proliferação celular 

(fibroblastos e osteoblastos) é mais intensa, assim como a diferenciação das células 

mesenquimais (PINHEIRO; GERBI, 2006). Diante disso, surgem questionamentos se os 

efeitos de irradiações em vários momentos durante o período inicial de cicatrização podem 

oferecer vantagens superiores aos efeitos de uma única irradiação no sítio cirúrgico com 

densidade de energia ótima, evitando aplicações transcutâneas e manipulação dos tecidos 

lesados. Alguns trabalhos que realizaram mais de uma sessão de aplicação mostraram um 

efeito biomodulatório positivo na cicatrização de defeitos ósseos, porém não dispuseram de 

grupos onde o laser fosse testado isoladamente, o que pode ter mascarado os resultados 

(GERBI et al., 2005; PINHEIRO et al., 2003; TORRES et al., 2008). Clinicamente, várias 

seções de irradiações poderiam dificultar a utilização do LB no tratamento.   

Garcia et al. (2012) observaram que uma única sessão de irradiação com laser (no 

momento da cirurgia), associado ou não a bisfosfonatos, foi efetiva para estimular a 

neoformação óssea em DTC em calvária de ratos ovarectomizados. Eles utilizaram laser de 

GaAlAs, 660nm, com uma energia de 4 J/ponto. A aplicação do laser foi realizada em apenas 

uma sessão, em oito pontos distribuídos em volta do defeito, e em um ponto central, 

totalizando 32J de energia entregue ao sistema. No presente trabalho, o laser utilizado foi de 

GaAlAs com 790nm. Os animais receberam uma energia de 6J/ponto, em 5 pontos, 4 

regularmente distribuídos em volta do defeito, e um ponto central, totalizando uma energia de 

30J entregue ao sistema, buscando, dessa forma, uma varredura uniforme da área através da 

aplicação do laser em pontos equidistantes e uma densidade de energia ótima para uma única 

irradiação. 

Não existem parâmetros universalmente aceitos para a utilização do laser de baixa 

intensidade. Diferentes protocolos de irradiação são encontrados, com diferentes materiais de 

ativação, comprimentos de onda e até mesmo dose e número de aplicações, o que dificulta a 

comparação dos resultados e a escolha dos parâmetros de tratamento (DA SILVA et al., 

2010). Seguindo estudos anteriores (GARCIA et al., 2012; PRETEL; LIZARELLI; 
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RAMALHO, 2007; ROSA et al., 2012), este trabalho teve a intenção de estabelecer diretrizes 

para um protocolo transcirúrgico imediato envolvendo uma única aplicação do laser, em 

contato direto com a área da ferida, e confirmar os efeitos benéficos, de uma única sessão de 

irradiação, para a cicatrização óssea do defeito ósseo, demonstrando que esse tipo de 

tratamento pode ser viável, além de fácil e rápido. 

Os resultados do presente estudo demonstraram que o LB acelerou o processo de 

neoformação óssea, bem como a reabsorção das partículas de enxerto em todos os grupos 

irradiados. 

Alterações mitocondriais também têm sido sugeridas como sendo responsáveis pelos 

resultados positivos da terapia a laser. Há relatos de que os efeitos bioenergéticos, bioelétricos 

e biostimulatórios dessa terapia podem aumentar a produção de ATP, o que facilita os 

processos de reparo celular. Além disso, conduzem a uma normalização do potencial iônico 

da membrana celular, revitalizando as funções celulares e promovendo a síntese de ATP 

sintetase para a produção de ácido nucléico e aceleração da divisão celular (DA SILVA; 

CAMILLI, 2006; PASSARELLA et al., 1984; YAAKOBI; MALTZ; ORON, 1996). 

A melhoria da vascularização, após a laserterapia é um dos mecanismos possíveis para 

a eficácia clínica desse tratamento (ABOELSAAD et al., 2009; BARBOSA et al., 2012; 

GARCIA et al., 2012; KHADRA et al., 2004; TRELLES; MAYAYO, 1987; WEBER et al., 

2006). Também tem sido relatado que o LB aumenta a atividade osteoblástica (BARBOSA et 

al., 2012) e osteoclástica (NICOLA et al., 2003), estimula a produção de matriz óssea, a 

síntese de DNA em cultura de células (ALGHAMDI; KUMAR; MOUSSA, 2012) e a 

formação de calos ósseos (KAZEM SHAKOURI et al., 2010; OZAWA et al., 1998). 

De Souza Merli e colaboradores (2012), avaliando o efeito da laserterapia sobre a 

remodelação da matriz óssea, demonstraram que o LB promoveu mudanças qualitativas e 

quantitativas na expressão de sulfato de condroitina, ácido hialurônico, osteonectina e 

osteocalcina na matriz óssea. Os dados apontaram que o a irradiação com laser acelera a 

dinâmica da matriz óssea, alterando a expressão de componentes da matriz extracelular e 

aumentando a área de osso neoformado, o que diminui o período de tempo envolvido na 

cicatrização óssea. 

Outra explicação para o reparo ósseo acelerado, observado neste estudo, nos grupos 

irradiados com LB, é a de que células mesenquimais indiferenciadas podem ser biomoduladas 
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positivamente para se tornarem osteoblastos e evoluírem para osteócitos mais rapidamente. 

Sabe-se que o potencial osteogênico das células mesenquimais depende, além dos fatores 

genéticos, de fatores indutores locais e sistêmicos. A laserterapia poderia atuar com tal fator 

indutor (ABOELSAAD et al., 2009; PINHEIRO; GERBI, 2006). 

Abramovitch-Gottlib et al. (2005) sugeriram que o LB tem efeito biostimulatório sobre 

a conversão de células mesenquimais indiferenciadas em células formadoras de osso e na 

indução da ossificação em cultura de células. 

Quando se avaliou, neste estudo, a área de osso neoformado, os resultados encontrados 

para os grupos irradiados com LB (Grupo L) foram similares aos do grupo enxertado com 

osso autógeno (Grupo OA) e aos do grupo enxertado com osso autógeno e irradiados com LB 

(Grupo OAL). Isso poderia sugerir que somente a aplicação do laser já seria benéfica na 

regeneração óssea, com esse protocolo de aplicação. Por outro lado, a associação do LB ao 

OA mostrou resultados superiores quando comparado ao tratamento somente com OA. 

Assim, a associação do LB ao OA poderia ser sugerida como vantajosa para acelerar a 

proliferação das células e aumentar o volume ósseo neoformado e, assim, ajudar a integração 

do enxerto na área receptora, corroborando os achados de Weber et al. (2006) e Da Silva e 

Camilli (2006). Apesar de não terem sido encontradas diferenças estatisticamente 

significativas entre os Grupos OA e OAL, a análise histológica revelou, no Grupo OAL, 

espécimes com neoformação óssea em direção ao centro do defeito cirúrgico. Dessa forma, a 

irradiação com laser de baixa intensidade pode ser recomendável como uma modalidade de 

tratamento adicional na regeneração de defeitos ósseos extensos, já que se trata de um método 

comum e não invasivo para estimular a osteogênese (DA SILVA; CAMILLI, 2006), e 

acelerar a consolidação de fraturas e a cura de defeitos ósseos (BARBOSA et al., 2012; DA 

SILVA; CAMILLI, 2006; GARCIA et al., 2012; GUZZARDELLA et al., 2003). 

O osso autógeno foi escolhido como um dos materiais de enxerto neste trabalho, por 

ser considerado padrão-ouro em cirurgias ósseas reconstrutivas (CALORI et al., 2011; 

HALLMAN; THOR, 2008; MARDAS; STAVROPOULOS; KARRING, 2008; ROGERS; 

GREENE, 2012; SCHMITT et al., 2012), por apresentar propriedades osteogênicas, 

osteoindutoras e osteocondutoras (BALDINI; DE SANCTIS; FERRARI, 2011; CALORI et 

al., 2011; HALLMAN; THOR, 2008; SCHMITT et al., 2012). No entanto, seu processo de 

coleta pode resultar em danos a estruturas anatômicas locais (dentes, nervos, músculos, vasos) 

(HERFORD; DEAN, 2011); reabsorção imprevisível do enxerto (HALLMAN; THOR, 2008; 
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ROGERS; GREENE, 2012); necessidade de um segundo sítio cirúrgico (BALDINI; DE 

SANCTIS; FERRARI, 2011; CHAVES et al., 2012; OHAYON, 2011; SCHMITT et al., 

2012); maior morbidade (CHAVES et al., 2012; HALLMAN; THOR, 2008; MARDAS; 

STAVROPOULOS; KARRING, 2008; OHAYON, 2011; SCHMITT et al., 2012); maior 

tempo cirúrgico (MARDAS; STAVROPOULOS; KARRING, 2008; SCHMITT et al., 2012) 

e quantidade limitada de osso disponível (AMERIO et al., 2010; ROGERS; GREENE, 2012), 

o que pode ser um problema em casos nos quais o volume do defeito é superior ao volume de 

material de enxerto saudável disponível, condição prevalente na população pediátrica e 

geriátrica (GEIGER; LI; FRIESS, 2003).  

O fato de os grupos BO e BOL terem promovido resultados semelhantes ao Grupo OA 

sugere que esta pode ser uma modalidade terapêutica efetiva no tratamento de defeitos ósseos. 

A eficácia do Bio-Oss® já foi comprovada em animais (BASHARA et al., 2012; 

BERGLUNDH; LINDHE, 1997; HURZELER et al., 1997; JENSEN et al., 2012; TORRES et 

al., 2008) e em estudos clínicos (CAMELO et al., 2001; CAMELO et al., 1998; EWERS et 

al., 2004). É um material amplamente utilizado na Odontologia (MARDAS; CHADHA; 

DONOS, 2010; NEVINS et al., 2011; RIACHI et al., 2012) devido à sua composição química 

e propriedades físicas semelhantes à porção inorgânica do osso humano (AMERIO et al., 

2010; EWERS et al., 2004; HALLMAN; THOR, 2008; NEVINS et al., 2011; OHAYON, 

2011; TRAINI et al., 2008). Seus componentes orgânicos são eliminados através de condições 

controladas de pH e temperatura (OHAYON, 2011). O processo de desproteinização elimina 

sua capacidade osteoindutora (HALLMAN; THOR, 2008), no entanto a arquitetura óssea é 

mantida (OHAYON, 2011). Apesar da ausência de componentes orgânicos, os cristais de 

hidroxiapatita permitem a colonização por osteoblastos e a deposição de matriz óssea 

(TAPETY et al., 2004), o que fornece ao material excelentes propriedades osteocondutoras 

(HALLMAN; THOR, 2008; OHAYON, 2011; TORRES et al., 2008; TRAINI et al., 2008; 

YILDIRIM et al., 2000). A laserterapia poderia atuar como fator indutor (ABOELSAAD et 

al., 2009; PINHEIRO; GERBI, 2006). 

A reabsorção das partículas de Bio-Oss® ainda é um assunto conflitante na literatura 

(BALDINI; DE SANCTIS; FERRARI, 2011). Há relatos de que partículas no interior de 

defeitos ósseos falham em reabsorver e permanecem como corpo inerte circundado por osso 

do hospedeiro (EWERS et al., 2004; IEZZI et al., 2008; TRAINI et al., 2008; TRAINI et al., 

2007). Por outro lado, outros autores relataram que, após meses de cicatrização, atividade 

osteoclástica é observada nas partículas e acredita-se que, com o tempo, essas partículas 
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remodelam-se e novo osso é formado. Entretanto parece ser um processo lento 

(BERGLUNDH; LINDHE, 1997). Esses relatos validam os resultados deste estudo, os quais 

mostraram presença de partículas de Bio-Oss® em quase todos os espécimes, algumas delas 

com atividade osteoclástica e tecido ósseo neoformado em sua periferia. 

 Acredita-se que o laser tenha acelerado o processo de neoformação óssea e reabsorção 

dessas partículas, uma vez que o grupo tratado com Bio-Oss® e irradiado com laser (grupo 

BOL) apresentou diferença estatisticamente significante na AON e APR quando comparado 

ao grupo que recebeu apenas enxerto ósseo bovino (grupo BO). Isso pode ter ocorrido devido 

ao fato de o laser melhorar a vascularização (ABOELSAAD et al., 2009; BARBOSA et al., 

2012; GARCIA et al., 2012; KHADRA et al., 2004; TRELLES; MAYAYO, 1987; WEBER 

et al., 2006), aumentar a atividade osteoclástica (NICOLA et al., 2003) e osteoblástica 

(BARBOSA et al., 2012), estimular a produção de matriz óssea (ALGHAMDI; KUMAR; 

MOUSSA, 2012), além de poder agir como fator osteoindutor (ABOELSAAD et al., 2009; 

PINHEIRO; GERBI, 2006). 

Apesar de são ter sido observada diferença estatisticamente significativa na AON e 

APR entre os grupos OA e OAL, acredita-se que o laser também foi capaz de acelerar o 

processo de remodelação óssea quando o enxerto autógeno foi utilizado, já que a análise 

histológica revelou que, no grupo irradiado, houve espécimes com neoformação óssea em 

direção ao centro do defeito cirúrgico, e a maioria das partículas de enxertos apresentavam 

osso neoformado na periferia. 

No presente estudo, o fato de todos os grupos irradiados com LB terem promovido 

resultados superiores ao Grupo C e aos grupos que receberam enxerto isoladamente, sugere 

que essa modalidade terapêutica pode ser efetiva na cicatrização de defeitos ósseos, 

principalmente quando associada a um material de preenchimento. 
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7 CONCLUSÃO 

 

 

Com base na metodologia empregada e no que foi discutido anteriormente, podemos 

concluir que o laser acelerou o processo de neoformação óssea e de reabsorção das partículas 

dos materiais de enxertia, e dessa forma, a hipótese nula foi rejeitada. 
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ANEXO A - Aprovação da Comissão de Ética no Ensino e Pesquisa em Animais da 
Faculdade de Odontologia de Bauru, Universidade de São Paulo. 
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