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RESUMO  

 

 

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

intensidade (LB) no processo de cicatrização óssea de defeitos de tamanho crítico em 

calvárias de ratos tratados com osso bovino (BO) associados a regeneração óssea guiada 

(ROG). Foram utilizados 80 ratos machos adultos (Rattus norvegicus, albinus, Wistar), 

pesando entre 250 e 300 g. Um defeito ósseo de tamanho crítico (DTC) com 5 mm de 

diâmetro foi criado na calvária de cada animal. Os animais foram divididos aleatoriamente em 

8 grupos de tratamento (n=10), sendo: 1) Grupo C (controle),  2) Grupo LB - laser de baixa 

intensidade (laser de baixa intensidade - GaAlAs, 730nm, 100mW, 6J, 210J/cm2), 3) Grupo 

BO (osso bovino), 4) Grupo ROG (membrana colágena), 5) Grupo BO/ROG (osso 

bovino/membrana colágena), 6) Grupo BO/LB (osso bovino/laser de baixa intensidade), 7) 

Grupo ROG/LB (membrana colágena/laser de baixa intensidade), 8) Grupo BO/ROG/LB 

(osso bovino/laser de baixa intensidade/membrana colágena). Após 30 dias, os animais foram 

submetidos à eutanásia. As variáveis avaliadas foram: área de osso neoformado (AON), 

extensão linear de osso (ELO) e área de partículas remanescentes (APR). Foi utilizado o teste 

paramétrico ANOVA, seguido pelo teste de Tukey. Todos os grupos apresentaram maiores 

médias de AON em relação ao grupo C, exceto os grupos BO, BO/ROG e BO/ROG/LB. 

Todos os grupos apresentaram médias de ELO estatisticamente diferente do grupo C, exceto o 

BO. O grupo BO/ROG/LB não apresentou maiores médias de AON e ELO que o Grupo 

BO/ROG, entretanto mostrou maior formação óssea na região da membrana quando utilizado 

o LB em associação ao BO/ROG na análise histológica. Maior APR foi observada nos grupos 

em que BO não foi irradiado pelo LB. Entretanto, não ocorreu diferença estatisticamente 

significativa entre APR nos grupos BO e BO/ROG, BO/LB e BO/ROG/LB, BO/ROG e 

BO/ROG/LB. O LB não levou a maior formação óssea histométrica quando associado ao 

BO/ROG, apesar de promover maior formação óssea na análise histológica na região da 

membrana.  
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ABSTRACT 
 
 
 
 

The purpose of this study was to evaluate histologically the low level laser (LB) on 

bone healing in critical-size calvarial defects (CSD) in rats treated with inorganic bovine bone 

(BO) and guided bone regeneration (GBR). Were used 80 male adult rats (Rattus norvegicus 

albinus Wistar) weighing 250 to 300 g. A bone defect of critical size (DTC) with 5 mm in 

diameter was created in the calvaria of each animal. The animals were randomly divided into 

8 treatment groups (n = 10), 1) Group C (control), 2) Group LB - low level laser (low level 

laser - GaAlAs, 730nm, 100mW, 6J, 210J / cm2 ), 3) Group BO (bovine bone), 4) Group 

ROG (collagen membrane), 5) Group BO / ROG (bovine bone / collagen membrane), 6) 

Group  BO/ LB (bovine bone / low level laser), 7) Group ROG / LB (collagen membrane / 

low level laser), 8) Group BO / LB / ROG (bovine bone /low level laser / collagen 

membrane). After 30 days, the animals were euthanized. The variables analyzed were newly 

formed bone area (AON), linear extension of bone (ELO) and area of remnant particles 

(APR). The parametric test ANOVA followed by Tukey's test was used. All groups have the 

highest mean AON compared to C group except the group BO, BO/ROG  and BO / ROG / 

LB. All groups showed mean of  ELO statistically different from group C, except the BO. The 

Group BO/ROG/LB did not show higher ELO and AON than  Group BO/ROG, however 

showed increased bone formation in the membrane area when used LB with BO/ROG in the 

histological analysis. Higher APR was observed in the groups where  BO is not irradiated by 

LB. However, there was no significant difference between APR in BO BO and BO/ROG 

groups, BO/LB and BO/ROG/LB groups. The LB has not provide greater histometric bone 

formation when combined with BO / ROG, despite promote greater bone formation in the 

histological analysis. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

O osso é considerado o segundo tecido mais transplantado, sendo superado apenas 

pelo transplante sanguíneo (Boyce et al. 1999; Van Heest and Swintowski, 1999). Mais de 

500.000 procedimentos de enxerto ósseo são realizados anualmente nos Estados Unidos e 2.2 

milhões no mundo para reparar defeitos ósseos em ortopedia, neurocirurgia e odontologia 

(Muschler et al., 1996; Lewndrowski et al., 2000; Giannoudis et al., 2005).  

Embora muitas fraturas ósseas cicatrizam naturalmente sem complicações, 5 a 10% 

dos pacientes apresentam problemas na cicatrização como a persistência de defeitos ósseos, 

cicatrização prejudicada ou ambos (Einhorn 1995). O tratamento destas complicações pós-

traumáticas ainda é considerado um antigo desafio (Sauer e Schoettle, 1979). A presença de 

defeitos ósseos na região maxilofacial, decorrentes de doença inflamatória prévia, trauma, 

deformidades anatômicas ou congênitas  constitui um dos maiores problemas terapêuticos 

(Mardas et al., 2008) e uma situação desafiadora, particularmente nos casos de grandes 

deformidades, nas quais a capacidade regenerativa fisiológica do tecido é excedida (Burg et 

al., 2000).   

A reabsorção óssea alveolar também ocorre após a exodontia, sendo que 50% da 

largura do rebordo alveolar é perdida após 12 meses, e 2/3 desta perda ocorre nos primeiros 3 

meses de cicatrização (Schropp et al., 2003), sendo as paredes do alvéolo reduzidas tanto em 

altura como espessura (Araújo et al., 2005; Araújo et al., 2006), e com alterações 

dimensionais mais proeminentes na parede óssea vestibular (Pietrokovski & Massler 1967; 

Pietrokovski et al., 2007). Essas alterações podem interferir negativamente na instalação de 

implantes osseointegráveis e influenciar no sucesso do tratamento com prótese fixas ou 

removíveis, e assim comprometer a reabilitação estética e funcional do paciente (Schropp et 

al., 2003). 

Várias são as técnicas e materiais empregados com intuito de regenerar o tecido ósseo 

nos casos de alvéolos de extração, defeitos horizontais e verticais de rebordo, e também em 

associação ao levantamento de seio maxilar. Entre os principais procedimentos e técnicas 

utilizados estão o uso de enxertos particulados, regeneração óssea guiada (membranas), 

enxertos em bloco, e distração osteogênica, podendo ser utilizadas estas modalidades 

terapêuticas isoladamente ou combinadas (Mcallister & Haghighat, 2007).  

A regeneração óssea guiada é uma técnica fundamentada no princípio da utilização de 

membranas, sendo considerada uma das mais aceitáveis e confiáveis técnicas para ganhar 
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volume ósseo (Molly et al., 2006). A técnica consiste na utilização de membrana para manter 

espaço na região do defeito ósseo, promovendo a migração de células osteogências e 

impedindo que células indesejáveis dos tecidos adjacentes ocupem a área do defeito a ser 

regenerado (Mcallister & Haghighat, 2007).  

As membranas podem ser associadas ao enxerto ósseo autógeno, alógeno, além de 

materiais aloplásticos (Ozdemir et al., 2013) com resultados bastante favoráveis, como 

aumento ósseo horizontal quando utilizadas com osso autógeno em bloco (Buser et al., 1993; 

Buser et al., 1995; Buser et al., 1996) ou minimizando a reabsorção do enxerto ósseo 

(Widmark et al. 1997; Chiapasco et al., 1999; Antoun et al., 2001; von Arx et al., 2001, von 

Arx et al., 2006).  

Substitutos ósseos têm sido utilizados cada vez mais na terapia regenerativa (Ozdemir 

et al., 2013; Hallman & Thor, 2008) já que, o osso autógeno, apesar de ser considerado o 

“padrão ouro”, apresenta inúmeras desvantagens como a taxa de reabsorção não controlada, 

disponibilidade limitada e necessidade de segundo sítio cirúrgico (Hallman & Thor, 2008).  

O osso bovino é um enxerto xenógeno utilizado como  alternativa ao enxerto autógeno 

(Ezirganli et al., 2013; 2014) por apresentar similaridade estrutural ao osso humano (Hallman 

& Thor, 2008). Este material já possui bastante documentação de suas propriedades 

osteocondutivas em vários procedimentos de regeneração óssea (Baldini et al., 2011). Estudos 

pré-clínicos já comprovaram a biocompatibilidade e integração deste substituto ao osso 

regenerado (Isaksson, 1992, Berglundh & Lindhe, 1997; Araújo et al., 2008; Araújo et al., 

2011). Várias revisões de literatura e estudos clínicos já comprovaram a efetividade deste 

substituto ósseo nos procedimentos regenerativos (Trombelli et al., 2002; Esposito et al., 

2006; Mardas et al., 2010; Badini et al., 2011; Silvestri et al., 2011; Jambhekar et al 2015), 

associado ou não a membranas em defeitos suportivos (Balini et al., 2011; Jambhekar et al 

2015).  

As membranas utilizadas para regeneração óssea guiada podem ser absorvíveis ou não 

absorvíveis. Dentre as membranas não absorvíveis, de politerafluoroetileno expandido 

(ePTFE) foi bastante pesquisada em humanos (Buser et al., 1993; Buser et al., 1995) e 

animais (Jovanovic et al., 1995), sendo considerada como padrão ouro (Hardwick et al., 

1995). Porém, as membranas não absorvíveis apresentam como desvantagem a necessidade 

de uma segunda cirurgia para removê-la, podendo neste momento levar a injúria do tecido 

regenerado, pois quando há descolamento do retalho pode haver reabsorção da crista óssea 

alveolar (Pihlstrom et al, 2003). Além disso, exposição ao meio oral e consequente 

contaminação tem sido frequentemente relatados com a utilização dessas membranas (Selvig 
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et al., 1992) assim como remoção prematura de membrana (Colangelo et al., 1993; Sevor et 

al., 1993; Zitzmann et al., 1997). 

Para solucionar as desvantagens relacionadas ao uso das membranas não absorvíveis, 

membranas absorvíveis (sintéticas ou constituídas por colágeno) tem sido preconizadas com 

resultados similares àqueles das membranas de ePTFE (Rothamel et al., 2004). Membranas 

colágenas tem sido consideradas superiores às membranas não absorvíveis na cicatrização 

óssea. Elas possuem como benefícios a estabilização do coágulo sanguíneo e hemostasia, 

possuem capacidade de quimiotaxia para fibroblastos e aumentam a espessura do retalho 

sobrejacente (Bunyaratavej & Wang 2001).  

As membranas absorvíveis colágenas possuem função de barreira por tempo variável, 

limitado a algumas semanas (Zellin et al., 1995; Owens & Yukna, 2001) . Por outro lado, o 

osso bovino possui certa resistência a reabsorção (Araújo et al., 2002), podendo levar até anos 

para ser totalmente reabsorvido (Erziganli et al., 2014), mas as suas partículas são 

frequentemente envolvidas por novo osso (Lindhe et al., 2014). Tem sido sugerida a 

utilização combinada do osso bovino ao osso autógeno e membranas colágenas com a 

finalidade de impedir seu colapso e favorecer o processo de reparação óssea (Maiorana et al., 

2011).  

Acelerar o processo da reabilitação oral é ainda um objetivo clínico desafiador e 

importante (Khadra et al. 2004), e a busca por técnicas que beneficiem e acelerem o reparo 

ósseo diminuindo o tempo do tratamento tem sido amplamente pesquisadas. A utilização do 

laser de baixa intensidade (LB) é uma das possíveis terapias coadjuvantes neste processo.  

O LB possui efeitos biomodulatórios, e existem relatos de que estimula o reparo ósseo 

(Merli et al., 2005; Pereira et al., 2009) afetando proliferação, diferenciação e adesão celular 

(Merli et al., 2005).  

O LB atua na membrana celular e mitocôndria, aumentando a produção de ATP 

(adenosina trifosfato), síntese de DNA e RNA, síntese de colágeno e seus precursores além de 

neovascularização e proliferação celular (Martinez et al., 2008). Efeitos positivos do LB tem 

sido relatados em estudos in vitro (Dörtbudak et al., 2000; Pinheiro et al., 2003; Stein et al., 

2005)  e in vivo (Gerbi et al., 2005; Stein et al., 2005; de Almeida et al., 2014; Cunha et al., 

2014). Entretanto, outros estudos não demonstraram efeitos positivos do LB na cicatrização 

do tecido ósseo (Lugar et al., 1998; Anneroth et al., 1998).   
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2  REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

Diferentes biomateriais e técnicas de enxertia tem sido preconizados e descritos na 

literatura com a finalidade de regenerar os defeitos ósseos (Vajgel et al., 2014), nos casos de 

alvéolos de extração, aumento horizontal ou vertical de rebordo e levantamento de seio 

maxilar (McAllister & Haghighat, 2007). O enxerto ósseo autógeno é considerado o “padrão-

ouro” para utilização nas cirurgias ósseas reconstrutivas (Valiati et al. 2012; Boyce et al. 199; 

Ladd & Pliam, 2001) por ser considerado um material que apresenta os princípios básicos 

para a regeneração óssea que são a osteogênese, osteocondução e osteoindução (Cypher & 

Grossman, 1996).  

Quanto aos princípios biológicos necessários para a regeneração óssea quando 

utilizados materiais de enxertia e/ou substitutos ósseo, pode ser inferido que osteogênese é a 

capacidade de preservação de elementos celulares no enxerto e que sintetizam novo osso no 

sítio receptor. Osteocondução é a capacidade do enxerto ou substituto ósseo de atuar como 

arcabouço (passivo), para facilitar a migração de vasos sanguíneos e formação de novo osso. 

Osteoindução é definida como o estímulo e ativação de células mesenquimais indiferenciadas 

no tecido adjacente ao enxerto, que diferenciam-se em osteoblastos. Este processo é mediado 

pela presença de fatores de crescimento presentes no enxerto, com destaque para as proteínas 

morfogenéticas óssea (BMP’s) (Greenwald et al., 2000), inicialmente identificadas por Urist 

(1965) e que até os dias atuais têm sido bastante estudadas por seu papel fundamental na 

regeneração óssea.  

Estudos clínicos demonstram que o enxerto autógeno propicia os melhores resultados 

na formação óssea pós-enxerto, e isto está fundamentado na sobrevivência das células 

presentes no osso autógeno durante a realização do enxerto (Khan et al., 2000). Osteócitos 

que estiverem distantes 1mm ou mais de uma fonte vascular durante este processo cicatricial 

irão morrer (Schenk et al., 1994) e haverá prejuízo na formação óssea. Um estudo realizado 

em calvárias de coelhos demonstrou resultados superiores do enxerto ósseo autógeno em 

relação a outros materiais de enxertia (Mokbel et al., 2008).  

Apesar do osso autógeno ser considerado o “padrão ouro” na regeneração óssea 

(Weingart & Petrin, 1999), algumas desvantagens estão associadas com a sua utilização, 

como a necessidade de um segundo sítio cirúrgico (que aumenta a morbidade e tempo pós-

operatório), a limitada quantidade de osso intra-oral disponível no sítio doador (Sanchez et al., 

2003; Valiati et al., 2012) além do tempo de cicatrização, custo mais elevado (Dodson, 1997) 
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e reabsorção imprevisível (Hjorting-Hansen, 2002; Johansson et al., 2001a; Johansson et al., 

2001b; Nkenk et al., 2001; Springer et al. 2004; Hallman & Thor, 2008) o que pode limitar 

sua utilização. No processo de reconstrução óssea, é bastante importante a participação 

simultânea de células formadoras de tecido ósseo, além das propriedades de osteocondução e 

osteoindução (Stavropoulos et al., 2003).  

O osso autógeno quando utilizado isoladamente, pode ser rapidamente reabsorvido, 

podendo comprometer os resultados da terapia regenerativa (Thorwarth et al., 2006). Tem 

sido sugerido que a adição de um substituto ósseo ao enxerto autógeno poderia resultar em 

menor reabsorção óssea em longo prazo (Hallman et al., 2002). Clinicamente, a reabsorção de 

enxerto ósseo autógeno em bloco pode ser reduzida quando combinado com substituto ósseo 

com reabsorção mais lenta (Maiorana et al., 2005; Adeyemo et al., 2008). Diante do exposto, 

existe uma incessante busca por enxertos e substitutos ósseos, porém o material perfeito ainda 

não foi identificado (Hallman & Thor, 2008).  

Um substituto ósseo adequado deve ser biocompatível, não desencadear reações 

imunológicas, ser passível de esterilização, atuar na manutenção e espaço e ser de fácil 

manipulação. Além disso, deve ser osteocondutor, atuando como suporte biomecânico na 

estabilização do coágulo sanguíneo nas fases iniciais, e como arcabouço para a formação 

óssea nas etapas seguintes do processo de cicatrização (Polimeni et al., 2004).  

Com intuito de testar materiais e técnicas regenerativas, modelos experimentais pré-

clínicos são desejáveis pois propiciam condições fisiológicas e patológicas semelhantes às do 

humano, podendo assim ser utilizados para estabelecer futuras intervenções clínicas mais 

efetivas. 

 

 

2.1 Modelo Animal  

 

A seleção de modelos pré-clínicos frequentemente leva em consideração a escala 

filogenética, e resultados são considerados fidedignos quando utilizados pequenos animais 

como roedores para avaliar reparação óssea (Gomes & Fernandes, 2011; Vajgel et al., 2014). 

Estes animais são considerados preferíveis pela boa relação custo-benefício, facilidade em 

manuseio e por permitir condições experimentais padronizadas em indivíduos geneticamente 

similares (Jordan 1971; Pellegrini et al., 2009; Vajgel et al., 2014). 

Alguns fatores devem ser considerados previamente à realização de defeitos realizados 

em calvárias de ratos como a idade dos animais, tamanho e localização dos defeitos cirúrgicos 
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(Bosch et al., 1996; 1998), além do método de avaliação e período de observação (Bosch et 

al., 1998; Vajgel et al., 2014).   

O defeito de tamanho crítico (DTC) em calvária de rato foi estabelecido como um 

modelo eficiente para avaliar o potencial de cicatrização e formação de novo osso e de novos 

biomateriais (Schmitz & Hollinger 1986; Bosch et al. 1998; Mardas et al. 2002; Donos et al. 

2004).  

Os defeitos de calvária são modelos experimentais mais difíceis de regenerar quando 

comparados com defeitos de rebordo alveolar (Barboza et al., 2002) e/ou defeitos infra-ósseos 

ou deiscências (Artzi et al., 2006). Isto ocorre pela ausência de paredes ósseas em todas as 

extremidades do defeito, e células osteoprogenitoras são provenientes apenas da periferia do 

defeito cirúrgico (Schenk et al., 1994). Além disso, a localização anatômica e o pobre 

suprimento sangüíneo na área (Dupoirieux et al., 2001), com pouca medula óssea são 

características que diferem dos ossos longos, e assim dificulta os eventos da cicatrização 

(Najjar & Kahn 1977), o que caracteriza o defeito como desejável para testar materiais 

(Dupoirieux et al., 2001).   

Um DTC foi originalmente definido como aquele de menor tamanho intra-ósseo em 

determinada espécie de animal e osso, que não cicatriza espontaneamente durante toda a vida 

do animal. (Schmitz & Hollinger, 1986). Em decorrência do limite de tempo pós-operatório 

utilizado em diversos estudos, uma recente definição de defeitos de tamanho crítico foi 

sugerida por Gosain et al. (2000) considerando que o defeito de tamanho crítico nas pesquisas 

em animais é aquele no qual o tamanho do defeito não irá cicatrizar totalmente no período de 

duração do estudo. 

A partir de então muito tem sido discutido, com controvérsias na literatura a respeito 

de qual tamanho de defeito seria considerado crítico quando realizado em calvária de ratos 

(Hollinger & Kleinschmidt, 1990; Bosch et al., 1998; Donos et al. 2004; Cooper et al., 2010). 

As dimensões mais utilizadas de defeitos de calvária são 5 mm ou 8 mm. Os defeitos de 5mm 

já podem ser considerados como críticos, pois em 22 estudos que realizaram defeitos com esta 

dimensão, não ocorreu o fechamento completo em nenhum dos defeitos realizados no centro 

da calvária (Vajgel at al., 2014). A cicatrização de defeitos de calvária de 5mm de diâmetro 

foi avaliada por Donos et al. (2004), e um defeito residual médio de 3,9 mm foi observado 

após 4 meses de cicatrização, sugerindo que em períodos mais longos torna-se improvável o 

fechamento completo dos defeitos.    

Uma das vantagens da utilização de defeitos de 5 mm de diâmetro é a possibilidade da 

confecção de mais de um defeito cirúrgico por animal ao adotar-se um modelo experimental 
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no qual cada animal pode apresentar defeitos que receberão o tratamento (teste) e também o 

defeito preenchido com coágulo (controle). Desta forma, minimiza-se o número de animais 

utilizados no experimento, seguindo o princípio dos 3R’s (“Refinement, Reduction, 

Replacement”) e reduz o viés ocasionado pela variabilidade entre animais diferentes. Em 

contrapartida, quando realizado mais de um defeito na calvária, materiais utilizados em um 

deles pode interagir com o controle (Vajgel et al., 2014) e dessa forma pode estar indicado a 

utilização de apenas um defeito central na calvária.  

Os defeitos únicos envolvendo o centro da calvária geralmente são os de 5 mm ou 8 

mm, sendo que defeitos de menor diâmetro apresentam menor risco de injúria ao seio sagital, 

hemorragia intra-operatória (Bosch et al., 1998). Existem controvérsias na literatura quanto ao 

fato de utilizar defeito único na calvária envolvendo a sutura sagital, pois o coágulo sanguíneo 

poderia modificar a cicatrização óssea inicial, aumentando a formação óssea (Bosch et al., 

1998). Entretanto, dados de uma recente revisão sistemática realizada por Vajgel et al. (2014) 

e que avaliou 61 estudos realizados em calvárias de ratos, concluiu que não houve diferença 

na quantidade de novo osso formado em defeitos de 5 mm centrais ou bilaterais após 30 ou 90 

dias.  

O período de avaliação do estudo também é um fator importante a ser considerado na 

escolha do desenho experimental, e existem relatos de que a maior quantidade de 

neoformação óssea é encontrada em 4 semanas, diminuindo gradativamente até  24 semanas 

(Honma et al., 2008; Vajgel et al., 2014).  

 

 

2.2 Regeneração óssea guiada  

 

A técnica de regeneração óssea guiada (ROG) é uma modalidade terapêutica que foi 

proposta com a finalidade de aumentar o volume ósseo. Esta técnica tem sido bastante 

utilizada nos casos de alvéolos de extração, em deiscências ósseas ou em mandíbulas que 

sofreram reabsorção severa  antes da instalação de implantes (Dahlin et al., 1998), com 

resultados superiores quando utilizada na regeneração óssea (Dahlin et al., 1991; Jovanovic et 

al., 1992; Cordaro et al., 2002).  

O conceito de ROG foi descrito inicialmente por Hurley et al. em 1959, quando 

membranas com propriedades de oclusão celular foram utilizadas para fusões espinhais em 

cães. Os princípios na utilização da referida técnica estão baseados na regeneração tecidual 

guiada (regeneração do aparato de inserção periodontal) e consistem na utilização de 
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membranas para manter espaço na região do defeito, manutenção de um coágulo sanguíneo na 

região do defeito ósseo e exclusão de células do tecido conjuntivo gengival com a utilização 

de um barreira, garantindo assim um espaço no qual células provenientes do tecido ósseo 

podem migrar e propiciar a neoformação óssea (Dahlin et al., 1988; Lang et al., 1994).  

Na década de 60, a reparação de ossos longos e defeitos em maxilares foi avaliada 

pela técnica de ROG, quando utilizados filtros de acetato de celulose (Millipore, MP 

Millipore Corp., Bedford, MA, USA) como membrana. Entretanto, estes estudos pioneiros 

não levaram à ampla utilização clínica de membranas (Bassett et al., 1961, 1966; Ruedi & 

Bassett, 1967; Boyne, 1968, 1969; Buser et al., 1995). 

A utilização clínica das membranas foi bem documentada na década de 80 na 

regeneração dos defeitos periodontais (Nyman et al., 1982; Gottlow et al., 1984). 

Regeneração periodontal foi demonstrada por Gottlow et al. (1984) em sítios com perda de 

inserção periodontal em macacos quando utilizado filtros Millipore ou membranas não 

absorvíveis (Gore tex, W. L. Gore & Ass. Inc., Flagstaff, Arizona,USA). Nova inserção foi 

observada nas raízes em que foram utilizadas as membranas, indicando que favoreceu a 

repopulação da área tratada por células do ligamento periodontal.  

No final da década de 80 e início dos anos 90, as membranas começaram a ser mais 

utilizadas na ROG (Dahlin et al., 1990; Buser et al., 1993;1995) e podem ser utilizadas em 

defeitos de alvéolos de extração, aumento horizontal e vertical de rebordo alveolar, correção 

de defeitos de deiscência e fenestração peri-implantares. Entretanto, exige excelente 

habilidade cirúrgica e é considerada uma técnica bastante sensível (McAllister et al., 2007) .  

A utilização de membranas na técnica de ROG promove maior formação óssea em 

relação a sítios controles em estudos clínicos (Dahlin et al., 1991; Jovanovic et al., 1992; 

Cordaro et al., 2002) e em animais (Dahlin et al., 1990;  Dahlin et al., 1988; Simion et al., 

1999; Donos et al., 2004). Porém, para alcançar o sucesso completo, a membrana deve ser 

seletivamente oclusiva, impedindo a penetração de tecido fibroso, não sofrer colapso, e 

manter espaço para o coágulo sanguíneo (Lundgren et al., 1992; Bosch et al., 1998), 

permitindo assim o recrutamento e proliferação de células osteoprogenitoras que irão se 

diferenciar em linhagens osteoblásticas e expressar atividade osteogênica (Linde et al., 1993; 

Karring et al., 1993; Retzepi et al., 2010).  

Alguns tipos de defeitos ósseos são conhecidos com suportivos como é o caso dos 

alvéolos de extração nos quais há paredes ósseas intactas em todo o defeito. Nos defeitos 

conhecidos como não-suportivos, a membrana não é sustentada completamente por paredes 
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ósseas locais  e há susceptibilidade ao colapso parcial da membrana (Buser et al., 1990; 

Schenk et al., 1994; Buser et al., 1995). Uma das vantagens do defeito de calvária,  é não ser 

totalmente suportivo (Hämmerle et al., 1998; Hämmerle & Lang 2001), uma vez que a 

proliferação óssea pode ocorrer apenas da superfície óssea das bordas da calvária (Donos et 

al. 2004). Além disto, esse tipo de defeito possui menor relação entre a profundidade e 

largura, o que dificulta a migração de células, por não possuir paredes ósseas, e o  fechamento 

ósseo espontâneo. Portanto, as características de forma do defeito de calvária também 

contribuem para o baixo potencial biológico de regeneração óssea e propriedades mecânicas 

superiores são exigidas de membranas para impedir o colapso da mesma e prejuízo na 

cicatrização óssea (Schliephake et al., 2001). 

Membranas não absorvíveis de politetrafluoroetileno expandido (e-PTFE) por muito 

tempo foram utilizadas na regeneração óssea, e considerada como padrão ouro (Hammerle & 

Jung 2003; Schielephake et al., 2004; Retzepi & Donos 2010). Quando avaliada a cicatrização 

de calvária de ratos, a membrana de ePTFE  propiciou maior formação e espessura óssea 

quando comparada ao defeito que não recebeu tratamento (Bosch et al.,1986; Dupoirieux et 

al., 2001). 

A maior desvantagem clínica das membranas ePTFE é a necessidade de um segundo 

ato cirúrgico para  serem removidas (Retzepi & Donos, 2010), além do risco de exposição 

prematura, que pode levar à contaminação bacteriana (Selvig et al., 1992; Tempro et al., 

1993; Simion et al., 1998; Machtei, 2001) e comprometer os resultados da terapia 

regenerativa (Gher et al., 1994; Nowzari et al., 1995).Para evitar estas desvantagens, as 

membranas absorvíveis começaram a ser cada vez mais pesquisadas (Retzepi & Donos, 

2010).  

O colágeno é material desejável para confecção de membranas pois sua degradação é 

fisiológica, é de fácil manipulação, possui baixa imunogenicidade além de outras 

características desejáveis, como participação na quimiotaxia e adesão de células 

osteoprogenitoras (Schlegel et al., 1997; Hämmerle et al, 1998a; Hämmerle et al,1998b; 

Bunyaratavej & Wang 2001; Moses et al; 2008). Atualmente, membranas de colágeno têm 

sido a opção de escolha no tratamento clínico regenerativo (Jung et al. 2012) pois regula o 

crescimento e diferenciação de osteoblastos (Shi et al., 1996), minimiza a 

micromovimentação por se integrar ao tecido formado (Sevor et al., 1993), reduz a taxa de 

infecção, possui propriedades hemostáticas (Stein et al., 1985) além de não necessitar de 

segunda cirurgia para remoção (Park et al. 2008). 
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Membranas colágenas apresentam como desvantagem a pobre manutenção de espaço 

no defeito a ser regenerado (Schliephake et al., 2004) comprometendo a quantidade de osso 

neoformado (Dahlin et al., 1991b; Kostopoulos & Karring 1994a; Kostopoulos & Karring 

1994b). O uso de enxertos e substitutos ósseos tem sido preconizado para manter o espaço sob 

a membrana e propiciar a formação óssea (Jung et al., 2013), e o osso bovino tem sido 

bastante utilizado (Hämmerle et al., 1998; Donos et al., 2004), favorecendo o aumento da 

espessura óssea (Donos et al., 2004). Quando membranas colágenas são utilizadas com 

substitutos ósseos, tem sido demonstrado ganho ósseo marginal (Hockers et al., 1999; Brunel 

et al., 2001; Hämmerle & Lang 2001; Houser et al., 2001; Zitzman et al., 2001) enquanto as 

utilizadas isoladamente apresentaram resultados negativos, não aumentando a quantidade de 

osso neoformado em estudos clínicos e em animais (Ozmeric et al., 2000; Dupoirieux et al., 

2001; Schliephake et al., 2004).   

Em um estudo realizado em calvária de ratos no qual a ROG foi associada ou não ao 

osso bovino e/ou matriz derivada de esmalte (MDE), ocorreu o completo fechamento da 

calvária após 4 meses em todos os animais dos grupos tratados com ROG, e com completa 

cicatrização dos defeitos criados. Desta forma, a previsibilidade na cicatrização dos defeitos 

poderia ser consequência do uso do princípio de ROG (Donos et al, 2004). Em contrapartida, 

existem relatos de que a ROG (Bio-Gide) associada a Osso Bovino (Bio-Oss) em ratos, 

pode levar a menor formação óssea que o enxerto de osso autógeno ou bovino (Mokbel et al., 

2008) ou que a ROG isoladamente (Stavropoulos et al., 2003).   

A utilização de materiais de preenchimento ósseo é importante para manutenção do 

espaço quando associados à membrana de ROG (Jung et al., 2013). Muitos autores 

reconheceram que a quantidade de tecido formado está diretamente relacionada ao espaço 

disponível para que a regeneração aconteça (Minabe, 1991; Dahlin et al., 1991a; Dahlin et al., 

1991b). Portanto, é importante que o processo de reabsorção do material não seja maior que a 

neoformação óssea nos estágios iniciais da cicatrização (Rejda et al., 1977; Nery et al., 1978). 

Teoricamente, um substituto ósseo ideal deve ser um arcabouço de fase intermediária, 

ou seja, deve manter sua arquitetura tridimensional, favorecendo a osteocondução e atuando 

como um guia para estimular a formação óssea antes de ser gradualmente substituído por 

novo osso (Turri & Dahlin, 2014).  

Clinicamente, a membrana de colágeno (Bio-gide) demonstrou resultados similares 

em relação à padrão-ouro de ePTFE (Gore) quando associada ao osso bovino (Bio-Oss) 

em um estudo de boca dividida, no qual foram tratados defeitos ósseos em áreas de instalação 
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de implantes. A formação óssea foi de 92% e 78% nos grupos tratados com a membrana 

colágena e de ePTFE, respectivamente, sugerindo que esta membrana colágena pode ser uma 

boa escolha para regeneração óssea (Zitzmann et al., 1997). 

Um estudo realizado em calvárias de coelhos, avaliou a regeneração óssea em defeitos 

tratados apenas com ROG ou Bio-Oss (BO) e ROG, e demonstrou que ambos os grupos 

apresentaram aumento ósseo após 3 meses. No grupo tratado com BO e ROG, as partículas de 

BO remanescentes estavam bem integradas ao tecido ósseo neoformado com  maior formação 

de tecido mineralizado e maior tendência a formação óssea (Beltrán et al., 2014).   

 

 

2.3 Osso Bovino  

 

Acredita-se que o método mais apropriado para obter aumento ósseo consiste na 

utilização de biomaterial associado a membrana, pois além do potencial biológico dos 

materiais, a manutenção mecânica do material auxilia no processo de cicatrização óssea 

(Lysiak-Drwal et al., 2008). Membranas absorvíveis necessitam geralmente ser associadas a 

materiais de preenchimento como enxerto autógeno, ou outros materiais atuando como 

arcabouço, e o osso bovino aparenta ser o material mais desejável (Chiapasco & Zaniboni, 

2009).  

O enxerto de osso bovino inorgânico tem sido utilizado com sucesso no tratamento de 

áreas edêntulas localizadas e na reconstrução óssea em seios maxilares (Fugazzotto, 2003 a; 

Fugazzotto, 2003 b; Wallace et al., 2005), com relatos histológicos de contato direto entre o 

material de enxerto e o novo osso mineralizado formado (Wetzel et al., 1995; Berglundh & 

Lindhe, 1997; Araújo et al., 2001; Camelo et al., 2001; Fugazzotto, 2003 a; Fugazzotto, 2003 

b; Wallace et al., 2005; Cardaropoli et al., 2005). 

Sua estrutura física assemelha-se à do osso esponjoso humano, constituindo um 

esqueleto sólido para a migração de células e elementos vasculares que eventualmente facilita 

a cicatrização óssea, por favorecer a osteocondução. (Rosen et al., 2002). Alguns autores 

relatam ainda que a estrutura do grânulo de BO e sua composição química são idênticas às do 

osso natural.   

A textura do BO permite a rápida estabilização do coágulo sanguíneo e 

revascularização, favorecendo a migração osteoblástica e formação óssea nos defeitos ósseos 

tratados com este material, que é considerado superior em relação à biocompatibilidade e  
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osteocondutividade (Jensen et al., 1996) quando comparado com outros substitutos ósseos 

(Hämmerle et al., 1998; Stavropoulos et al., 2003; Iezzi et al., 2008; Ghahroudi et al., 2014). 

As propriedades osteocondutoras do osso bovino já foram comprovadas em estudos 

realizados em diferentes modelos experimentais em animais (Berglundh et al., 1997; 

Pripatnanont et al., 2007) e em humanos (Traini et al., 2007). Este material atua 

frequentemente como arcabouço para migração de células osteoprogenitoras oriundas do leito 

adjacente, capilares e tecido perivascular além de ser uma excelente fonte de cálcio 

(Richardsson et al., 1999), importante no processo de cicatrização óssea (Mokbel et al., 2008). 

É atualmente o material mais pesquisado em associação com a técnica de ROG (Retzepi & 

Donos,1010; Baldini et al., 2011).  

Muito tem sido discutido a respeito da reabsorção ou não das partículas de BO, o que 

poderia interferir nos resultados clínicos da regeneração. Existem relatos de que a reabsorção 

osteoclástica provavelmente não ocorre (Schlickewei et al., 1993; Diès et al., 1996) pelo fato 

do material ser livre de proteínas (Benke et al., 2001;Wenz et al., 2001), ou que a reabsorção é 

atrasada (Pinholt et al., 1991; Klinge et al., 1992; Wetzel et al. ,1995; Hämmerle et al.,1998).  

Lindhe & Berglundh (1997) demonstraram que o BO ao sofrer reabsorção pode ser 

substituído completamente por novo osso em longo prazo. Estudos recentes tem demonstrado 

que as partículas desse substituto ósseo não são totalmente reabsorvidas, mesmo em longos 

períodos de tempo (Lindhe et al., 2014). Apesar disso,  o osso bovino tem sido amplamente 

utilizado com resultados efetivos na formação óssea (Valentini et al., 2000; Ferreira et al., 

2009; Tetsch et al., 2010 Nevins et al. 2011).  

Tapety et al. (2004) avaliaram a atividade celular durante a cicatrização óssea inicial 

em um estudo histológico em defeitos criados em fêmur de ratos e tratados com enxerto ósseo 

bovino. Em períodos de 7 e 14 dias de cicatrização, osteoclastos estavam presentes na 

superfície do osso bovino, sugerindo a possibilidade de remodelação óssea, e foi também 

observado novo osso na superfície do BO, com intensa imunomarcação para osteocalcina na 

camada mais superficial das partículas, aos 5 dias de cicatrização. Os autores concluíram que 

o BO representa uma excelente escolha na terapia óssea reconstrutiva, por promover 

atividades osteoblásticas nos períodos iniciais da regeneração óssea.  

Quando o osso bovino foi utilizado isoladamente em calvárias de ratos, maior 

neoformação óssea foi observada em relação aos controles com 8 e 16 semanas (Su-Gwan et 

al., 2001). Também, em defeitos de tamanho crítico em calvárias de porcos, quando associado 

25% de osso autógeno ao osso bovino, uma maior neoformação óssea foi conseguida após 6 e 

8 semanas (Thorwarth et al., 2006).   
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Em defeitos realizados em mandíbulas de porcos tratados com BO, Fosfato de β 

Tricálcio ou osso autógeno, associados a membranas de e-PTFE. Após 8 semanas o grupo 

tratado com enxerto bovino demonstrou menor formação óssea (41,6%) em relação ao osso 

autógeno (54,5%) e Fosfato de β Tricálcio (57,4%), porém com maior fração de tecido 

mineralizado no grupo do osso bovino (Jensen et al., 2006).  

A Associação de BO à ROG (e-PTFE), ou apenas ROG para tratamento de defeitos de 

deiscências cirurgicamente criados ao redor de implantes em macacos, foram avaliados por 

Hämmerle et al. (1998). Maior formação óssea em altura foi observada nos grupos que 

utilizaram a associação do BO com a ROG. Os autores concluíram que o BO pode ser 

recomendado em associação à ROG para se obter aumento ósseo horizontal e vertical em 

defeitos de deiscência. Uma revisão sistemática concluiu que em defeitos de deiscência e 

fenestração óssea, as modalidades terapêuticas melhores documentadas são o osso bovino 

associado a ROG, enxerto ósseo autógeno particulado associado ou não a membranas 

absorvíveis, e membrana não reabsorvível isoladamente (Jensen & Terheyden, 2009).     

Um estudo realizado em mandíbula de ratos associando BO ou vidro bioativo 

(Biogran) à ROG (cápsulas de teflon), demonstrou que ambos os materiais prejudicaram a 

formação óssea, após 1 ano. No grupo tratado apenas com ROG a formação óssea foi de 88%, 

frente aos 23,1% e 12,6% nos grupos tratados com BO e Biogran, respectivamente 

(Stavropoulos et al., 2003). Os autores concluem que o uso destes materiais em conjunto com 

membranas oclusivas que possuem risco de colapso deve ser avaliado clinicamente 

(Stavropoulos et al., 2003). 

Resultados promissores já foram relatados com a utilização do enxerto de osso bovino 

em estudos clínicos (Artzi et al., 2001) e em animais (Torres et al., 2008).  Apesar disso, a 

falta de propriedades osteoindutivas deste material tem despertado interesse em pesquisadores 

para melhorar seu comportamento “in vivo”. Recentemente o uso de fatores de crescimento 

para estimular a regeneração óssea associado ao osso bovino tem sido considerado uma 

alternativa interessante. (Cho, 1995; Lynch et al., 1991a; Lynch et al., 1991b; Giannobile et 

al., 1996; Wikesjö et al., 1998; Hong et al., 2000; Tresguerres et al., 2002). Entretanto, o alto 

custo destes materiais tem sido uma das limitações para sua utilização (Findkcioglu et al., 

2009).   

Diferentes procedimentos e modalidades terapêuticas não invasivas tem sido 

desenvolvidas com intuito de acelerar a cicatrização de defeitos ósseos (Ghahroudi et al., 

2014). Muitos estudos avaliam o potencial de drogas, métodos de fixação e diferentes técnicas 
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cirúrgicas, e também o laser de baixa intensidade pois existe um potencial destas modalidades 

adjuntas atuarem no processo cicatricial do tecido ósseo (Tajali et al., 2010; Pinheiro, 2003; 

Stein, 2005; Saygun et al 2008).  

 

 

2.4 Laser de Baixa Intensidade 

 

O laser de baixa intensidade (LB) é considerado um método de tratamento promissor 

(Hamajima et al., 2003; Fernandes et al., 2013), e tem sido utilizado com resultados 

favoráveis, aumentando as atividades das células ósseas e tornando-se uma possível 

alternativa em conjunto com materiais de enxertia (Ghahroudi et al., 2014).  

O princípio da utilização do laser nos tecidos biológicos está fundamentado na teoria 

fotoquímica, que explica a sensibilidade das células à luz eletromagnética. Assim, o laser é 

absorvido por fotorreceptores celulares e uma série de alterações ocorrem no interior da 

célula, como aumento na sinalização celular e excitação de componentes da cadeia 

respiratória (Kitchen & Partridge, 1991; Karu et al., 2001), aumentando a produção de 

Adenosina Trifosfato (ATP) nas mitocôndrias, com o consequente aumento no metabolismo 

celular (Karu, 1998; Fernandes, 2013).  

O LB promove efeitos bioenergéticos, bioelétricos, bioquímicos e bioestimulatórios 

nas células (Benedicenti, 1982; Passarela et al., 1984; Yaakobi et al., 1996; Silva, 2006). A 

utilização da terapia com LB cria inúmeras condições ambientais que parecem acelerar a 

cicatrização de defeitos ósseos “in vivo” e “in vitro” (Pinheiro & Gerbi, 2006). Os efeitos 

relacionados a esta terapêutica incluem a estimulação do fluxo sanguíneo, recrutamento e 

ativação de osteoblastos, osteossíntese e diminuição na atividade osteoclástica e ação anti-

inflamatória (Nicolau et al., 2003).   

Shakouri et al. em 2010  observaram que quando utilizado o LB com comprimento de 

onda no espectro do infra-vermelho na cicatrização de fraturas em tíbias de coelhos, o LB  

acelerou o processo de formação do calo ósseo após 2, 5 e 8 semanas de cicatrização, porém o 

osso apresentou menor resistência biomecânica em relação ao grupo não irradiado. Um estudo 

em tíbias de coelhos demonstrou que a utilização  do LB aumenta o contato osso-implante 

após 3 e 6 semanas (Pereira et al., 2009). 

Estudos “in vitro” e histomorfométricos relatam aumento na capacidade de 

cicatrização óssea de defeitos padronizados, e melhor cicatrização das fraturas ósseas 

irradiadas com laser de baixa intensidade (Trelles et al., 1987; Barushka et al., 1995; Yakoobi 
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et al., 1996; Ozawa et al., 1998; Dortbudak et al., 2000). Uma meta-análise concluiu que sua 

utilização pode aumentar as propriedades biomecânicas e aumentar a resistência do tecido 

ósseo em modelos animais (Tajali et al., 2010). Por outro lado, outros não encontraram 

qualquer efeito do LB no reparo de tecidos moles ou mineralizados (Anneroth et al., 1988; 

David et al., 1996; Luger et al., 1998).  

Diferentes dosimetrias, comprimentos de onda e protocolos de utilização do LB tem 

sido utilizados na cicatrização óssea (Gross & Jelkmann,1990; Basford, 1995; Walsh, 1997; 

Sattayut et al.,1999). A efetividade da combinação de diferentes materiais de enxertia e/ou 

substitutos ósseos e protocolos de uso do laser não está bem documentada (Ghahroudi et al., 

2014).  

Um estudo realizado em calvária de coelhos demonstrou que o LB acelerou o processo 

de remodelação óssea de enxertos ósseos alógenos e maior deposição de colágeno após 35 e 

70 dias quando comparado aos grupos que receberam apenas o enxerto alógeno. No estudo 

em questão não foi utilizada ROG (Valiati et al., 2012). 

Não foram encontrados estudos avaliando o papel do LB na cicatrização de BO em 

ratos (Cunha et al., 2014) e coelhos (Ghahroudi et al., 2014). Entretanto, até o presente 

momento, nenhum estudo avaliou o real papel do LB associado ao BO e ROG. 

Em estudos que associaram materiais de enxerto ósseo mineralizado e LB, ocorreu 

maior formação óssea no defeito cirúrgico quando comparado ao material de enxerto 

isoladamente (Pinheiro et al., 2006; Gerbi et al., 2005). A associação de enxerto ósseo, LB e 

ROG levou ao aumento das concentrações de hidroxiapatita de cálcio (HAC), o principal 

substrato da estrutura óssea. O aumento do componente HAC pode aumentar a maturação 

óssea, como sugerido por alguns estudos (Pinheiro & Gerbi 2006; Gerbi et al., 2005; Lopes et 

al., 2005). Quando avaliado o reparo ósseo ao redor de implantes de titânio em tíbias de 

coelhos irradiadas ou não LB (a cada 48 h em 7 sessões de 21,5 J/cm2 e potência de 10 mW) 

foram demonstradas diferenças na concentração de HAC entre os grupos controle e irradiado 

após 30 e 45 dias. O LB melhorou a cicatrização óssea (Lopes et al., 2005). 

Em um estudo histológico e com análise histoquímica, o LB foi utilizado em defeitos 

ósseos criados em calvárias de ratos. Foram realizadas aplicações diárias durante 6 dias, 

utilizando 3J por sessão. Na análise histológica, maior quantidade de vasos sanguíneos, 

fibroblastos e osso foi evidenciada no grupo irradiado em relação aos animais do grupo 

“sham”, no qual foram apenas simuladas as irradiações. O LB  estimulou a deposição de 

Cálcio, Fósforo e proteínas insolúveis após 14 e 28 dias. Os autores sugerem que isto é 

indicativo de que o LB acelerou o processo de maturação óssea (Khadra et al., 2004). 
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O LB tem demonstrado a capacidade de acelerar o processo de cicatrização de fraturas 

em coelhos e ratos, com aumento da formação de calo ósseo e também da densidade mineral 

(Matsumoto et al. 2009). A aplicação do LB associada ao Biossilicato demonstrou maior 

formação óssea e com melhores propriedades biomecânicas em teste que avaliou a 

consolidação de fraturas ósseas, no pós-operatório de 14 dias (Fangel et al. 2011).  

Um recente estudo realizado em calvária de coelhos demonstrou que o LB propiciou 

maior formação óssea quando associado ao BO e comparado às terapias isoladas no pós-

operatório de 4 semanas. Não foram observadas diferenças entre 4 e 8 semanas de 

cicatrização. (Gharoudi et al., 2014)  

É também incerto se a biomodulação resultante da ação do LB na formação óssea é 

decorrente de efeitos em células mesenquimais ou uma estimulação direta de osteoblastos. É 

possível que resultados favoráveis na regeneração óssea em espécimes irradiadas sejam 

decorrentes da liberação de fatores de crescimento, principalmente fatores de crescimento 

fibroblásticos que atuam em células indiferenciadas aumentando a proliferação celular e 

secreção de componentes da matriz (Sigurdsson et al., 1995). 

Saygun et al (2008) demonstraram que o LB aumenta a produção de fatores de 

crescimento fibroblástico (FGF) de fibroblastos gengivais humanos. De acordo com Stein et 

al. (2005), o LB promove proliferação e diferenciação de osteoblastos “in vitro”.  

Um estudo que avaliou a cicatrização óssea em defeitos produzidos em fêmur de ratos 

demonstrou que o LB resultou num efeito de biomodulação positiva sobre o reparo do defeito 

ósseo submetido a implante de osso bovino inorgânico (Pinheiro et al., 2003). Entretanto, 

outros trabalhos não encontraram qualquer efeito do LB no reparo de tecidos moles ou 

mineralizados (Lugar et al., 1998; Anneroth et al. 1998). 

Estudos “in vitro” e “in vivo” demonstraram que muitos genes relacionados à 

formação óssea têm sua transcrição modificada após a realização da terapia com LB (Khadra, 

2004;Saracino, 2009; Fávaro-Pipi et al., 2011).  

Efeitos positivos foram demonstrados nos períodos iniciais da cicatrização óssea 

quando o LB foi utilizado com fluência de 100J/cm2, 2,8J por ponto, potência de 30 mW em 

defeitos criados em tíbias de ratos, e avaliada a expressão de genes relacionados à 

proliferação e diferenciação óssea. Análises histológica e de expressão gênica (ALP, Runx-2, 

OC, RPS-18) foram realizadas após 12h, 36h, 3dias e 5 dias, sendo que em cada tempo as 

aplicações foram realizadas com intervalo de 24h após a criação do defeito. Nos animais 

tratados com LB foi observado que após 3 e 5 dias ocorreu melhor organização do tecido de 

granulação e neoformação óssea, sendo maior no grupo de 5 dias. Aos 3 dias, ocorreu maior 
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expressão dos genes Runx-2, ALP e OC nos animais tratados com LB em relação aos 

controles (Fernandes et al., 2013). 

Apesar do crescente sucesso da utilização do LB na reparação óssea, poucos trabalhos 

têm avaliado a associação do LB com biomateriais (Pinheiro & Gerbi, 2006) A comparação 

de resultados se torna difícil, uma vez que modelos experimentais e duração dos tratamentos 

são muito distintas (Obradovic et al., 2009).  

Pinheiro et al., 2003 avaliaram o efeito do LB quando associado ao osso bovino e 

membrana para ROG. A aplicação do LB foi realizada a cada 48h até o período de 15 dias. Os 

autores concluíram que o LB associado ao osso bovino, com ou sem membrana tem feito 

positivo no reparo do defeito ósseo. Cunha et al. (2014) demonstraram que o uso do LB em 

defeitos preenchidos com BO promoveu maior formação óssea em relação aos grupo 

preenchidos com coágulo e BO, isoladamente.  

Tem sido postulado que o LB estimula a produção de fatores de crescimento e 

citocinas que estimulam o sistema circulatório e atuam de forma positiva na cicatrização. 

Desta forma, o LB pode ter efeitos sistêmicos e estudos que utilizam controles internos 

(mesmo animal ou paciente como controle e tratamento) podem não demonstrar efeitos 

benéficos na regeneração óssea (Khadra et al., 2004).   

São escassos estudos na literatura que avaliaram o comportamento dos materiais de 

enxerto ósseo bovino e ROG quando irradiados pelo LB. Com isso, torna-se interessante 

avaliar esta associação do BO à ROG, irradiados  com  LB, bem como o papel de cada 

modalidade terapêutica isoladamente na regeneração óssea.  
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3 PROPOSIÇÃO 

 

 

O propósito deste estudo foi avaliar histologicamente o papel do Laser de Baixa 

Intensidade (LB) no processo de cicatrização óssea em defeitos de tamanho crítico criados 

cirurgicamente em calvárias de ratos e tratados com Bio-Oss (BO) associado a regeneração 

óssea guiada (ROG).  
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4 MATERIAL E MÉTODOS  

 

 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética no Ensino e Pesquisa em Animais da 

Faculdade de Odontologia de Bauru da Universidade de São Paulo (CEEPA-Proc N° 

002/2012).  

Foram utilizados 80 ratos adultos, (Rattus norvegicus, albinus, Wistar), pesando entre 

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

Odontologia do Campus de Bauru-SP). Durante todo o período experimental os animais 

foram mantidos em ambiente com ciclo de 12 horas de luz por dia e temperatura entre 22 e 

24o C, consumiram ração sólida selecionada e água ad libitum. Os animais foram divididos 

igualmente e aleatoriamente em 8 grupos experimentais: 1) Grupo C (controle), 2) Grupo 

LB (laser de baixa intensidade – TheraLase DMC®, São Carlos, São Paulo, Brasil), 3) Grupo 

BO (osso bovino, Bio-Oss®, Geistlich Biomaterials, Wolhusen, Suiça), 4) Grupo ROG 

(membrana colágena, Bio-Guide®, Geistlich Biomaterials, Wolhusen, Suiça), 5) Grupo 

BO/ROG (Bio-Oss®+ Bio-Guide®), 6) Grupo BO/LB (osso bovino, Bio-Oss®, Geistlich 

Biomaterials, Wolhusen, Suiça + Laser de Baixa Intensidade - GaAlAs, 730nm, 100mW, 6J, 

210J/cm2), 7) Grupo ROG/LB (membrana colágena, Bio-Guide®, Geistlich Biomaterials, 

Wolhusen, Suiça + Laser de Baixa Intensidade - GaAlAs, 730nm, 100mW, 6J, 210J/cm2), 8) 

Grupo BO/ROG/LB (Bio-Oss® + laser de baixa intensidade + Bio-Guide®). 

O operador e um integrante da equipe responsável pela aplicação do LB no momento 

da realização do defeito cirúrgico desconheciam o tratamento a ser realizado, que foi sorteado 

após a confecção do defeito cirúrgico. O tratamento foi definido por outro membro da equipe 

durante a aleatorização (sorteio). 

 

 

4.1 Procedimento Cirúrgico  

 

Para realização de todos os procedimentos experimentais, os animais foram 

anestesiados por injeção intramuscular de xilazina (Vetbrands, Paulinia, Brasil) (0,02 ml/kg) e 

cloridrato de quetamina (Vetbrands, Paulinia, Brasil) (0,4 ml/kg). Então, foi realizado 

antissepsia com PVPI na região dorsal do crânio de cada animal (Figura 1).  
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Figura 1. (a) Após tricotomia, antissepsia da região dorsal do crânio com PVPI. 

 

Uma incisão semi-lunar foi realizada para permitir acesso ao tecido ósseo, e retalho 

total foi deslocado (Figura 2a). Com uma broca trefina foi realizado um defeito de tamanho 

crítico (DTC) de 5mm de diâmetro (Figuras 2b e 2c), sob irrigação abundante com solução 

salina fisiológica estéril (0,9%). Durante a realização do DTC a dura-mater foi preservada 

durante a remoção do tecido ósseo (osso parietal), preservando e mantendo a integridade 

encefálica.  
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Figura 2 – (a) Retalho total descolado na calvária, com exposição do tecido ósseo. (b) Broca trefina em posição, 

com auxílio de guia cirúrgico. (c) DTC de 5mm. 
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Uma marcação em forma de “L” foi realizada 2 mm anterior e outra 2 mm posterior às 

margens do defeito cirúrgico com broca diamantada no 3069 (Microdont Micro Usinagem de 

Precisão Ltda., São Paulo, Brasil), sob irrigação contínua com solução salina estéril e com 

auxílio de um guia pré-cirúrgico confeccionado em resina acrílica (Jet, Campo Limpo 

Paulista, São Paulo, Brasil) após realização do defeito em animal utilizado no estudo piloto. 

Foram realizadas pequenas cavidades na região das marcações, e as mesmas preenchidas com 

amálgama (gs80, sdi, Santry Dublin, Ireland) (Figura 3). As marcações foram realizadas 

para auxiliar durante o processamento histológico e histométrico, a identificação do centro do 

defeito cirúrgico, e localização das margens ósseas pré-cirúrgicas. 

 

 

Figura 3- Marcações em “L”  confeccionadas anterior e posterior ao DTC, distando 2 mm das bordas do defeito 

cirúrgico e preenchidas com amálgama. 

 

No Grupo C, os defeitos cirúrgicos foram preenchidos apenas com coágulo sanguíneo. 

No Grupo LB, preenchidos com coágulo sanguíneo e aplicado o laser de baixa intensidade 

(TheraLase DMC®) (Figura 4).  
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Figura 4 – Aplicação do LB nas margens do defeito cirúrgico. 

 

No Grupo BO foi utilizado Bio-Oss® para preenchimento dos defeitos (Figura 5). No 

Grupo ROG foi utilizada Bio-Guide® (Figura 6) 

 

 

Figura 5- Defeito cirúrgico preenchido com BO. 
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Figura 6 – Defeito cirúrgico tratado com ROG. 

 

No Grupo BO/ROG, a área do defeito criado foi preenchida com Bio-Oss® e utilizada 

Bio-Guide®. No Grupo BO/LB os defeitos foram preenchidos com Bio-Oss® e aplicado o 

laser de baixa intensidade (TheraLase DMC®) (Figura 7).  

 

 
 

Figura 7 – DTC preenchido com BO e irradiado com LB. 
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No Grupo ROG/LB, os defeitos foram preenchidos com coágulo sanguíneo, aplicado o 

laser de baixa intensidade (TheraLase DMC®) e utilizada Bio-Guide®. 

O tratamento dos defeitos no grupo BO/ROG/LB foi o preenchimento com Bio-Oss®, 

aplicação do laser de baixa intensidade (TheraLase DMC®)  e utilização da Bio-Guide® 

(Figuras 8a, 8b).  

 

 

 
 

Figura 8 - Tratamento realizado no Grupo BO/ROG/LB. (A) Defeito preenchido com BO e irradiado LB. (B) 

Membrana colágena adaptada na região do defeito e estendendo-se 2mm além do defeito original. 
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O retalho foi reposicionado e suturado. Cada animal recebeu uma injeção intra-

muscular de 24.000 unidades de Penicilina G-benzatina (Pentabiótico* Veterinário Pequeno 

Porte, Fort Dodge® Saúde Animal Ltda., Campinas, SP). 

 

 

4.2  Protocolo de Aplicação do Laser de Baixa Intensidade 

 

 O laser utilizado foi o TheraLase DMC®, com meio ativo GaAlAs, no espectro do 

infra-vermelho, com comprimento de onda (λ) de 780 nm, e tempo de 40 segundos por ponto. 

A fluência utilizada foi de 210J/cm2, sendo utilizado 6J por ponto em aplicação única (Figura 

10), logo após a confecção do defeito cirúrgico nos grupos que não receberam materiais de 

enxertia, e nos animais tratados com enxerto, foi realizada imediatamente após a colocação do 

material.  

 Foram realizados 4 pontos na superfície do defeito cirúrgico criado e um ponto central 

(Fig. 9). A aplicação do laser foi realizada no grupo LB após o preenchimento com coágulo 

sanguíneo, e nos grupos que utilizaram enxerto ósseo bovino (BO), o laser foi utilizado após 

preenchimento do defeito com o material. Nos grupos com ROG a aplicação foi realizada 

antes da colocação da membrana no sítio cirúrgico. Cada ponto recebeu uma quantidade de 

energia de 6J, totalizando 30J de energia entregue ao sistema. As aplicações foram realizadas 

seguindo um protocolo padronizado, e os pontos de aplicação, seguindo as posições “do 

relógio” (12h, 3h,6h, 9h) além do ponto central 

 

 

 

Figura 9 – Esquema de Aplicação do LB. Pontos vermelhos representando regiões irradiadas. 
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4.3 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, e os espécimes descalcificados em solução 

de Ácido Etilenodiaminotetracético (EDTA) a 4% (Dinâmica® Química Contemporânea 

Ltda., Diadema, Brasil). Após descalcificação, os espécimes foram divididos em duas 

metades seguindo a referência utilizada anteriormente das marcações em “L” de amálgama 

(Figura 10).  

 

 
 

Figura 10- Espécime dividido em duas metades após descalcificação, utilizando as marcações em “L” para 

identificar o centro do defeito cirúrgico original . 

 

 

As peças foram incluídas em parafina e posteriormente realizados cortes seriados 

longitudinais com 6 µm de espessura a partir do centro do defeito cirúrgico original. Os cortes 

foram corados pela técnica de Hematoxilina e Eosina (HE) e Tricrômico de Masson (TM), e 

avaliados os três primeiros cortes para as análises histométrica e histológica em microscopia 

de luz.  
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4.4 Análise histomorfométrica 

 

 As análises histológica e histométrica foram realizadas por apenas um examinador, 

previamente calibrado e cego aos grupos experimentais. A calibração foi realizada 

previamente, com análises repetidas da mesma lâmina em três tempos diferentes, com 

intervalo de uma semana. O examinador foi considerado calibrado quando as diferentes 

avaliações das medidas de área e linear não excederam o intervalo de confiança de 95% do 

erro entre as avaliações. (coeficiente de reprodutibilidade para dados quantitativos)  

As imagens dos cortes histológicos foram capturadas com máquina digital SPOT RT3 

- 2540 Color Slider 2.0Mp (SPOT ImagingSolutions, Diagnostic Instruments,  Inc.,  Sterling  

Heights,  EUA) acoplada ao microscópio Olympus BX50 (Olympus Corporation, Hamburg, 

Alemanha), com um aumento de 2x e salvas em um computador. Três imagens foram unidas 

para compor a imagem da calvária do animal, tomando como ponto de referência estruturas 

anatômicas em cada corte histológico. A análise histométrica foi realizada com o auxilio do 

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

Brasil).   

 Foram selecionados para as análises histológica e histométrica, três cortes 

histológicos, representando a área central do defeito cirúrgico original. Medidas  linear e de 

área de formação óssea foram realizadas.  

 Após delimitação da área (em mm2) do defeito originalmente criado, correspondendo 

à Área Total (AT), a área de osso neoformado (AON) no interior de AT foi determinada,  e 

calculada como uma porcentagem (Figura 11 A). Nos grupos em que foi utilizado material de 

enxerto, área de partículas remanescentes (APR) também foi mensurada como porcentagem 

de AT. (Almeida et al., 2014; Melo et al., 2005; Messora et al., 2008; Garcia, 2013) (Figura 

11 B). 

 Medidas de extensão linear do defeito cirúrgico criado (ELD), tendo como limites as 

extremidades delimitadas para a medida de AT, e medidas de extensão de novo osso formado 

(ELO) foram realizadas e expressas em mm (Figura 11 C).  
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Figura 11- (A). Delimitação do defeito cirúrgico criado originalmente e da área total do defeito (AT), assim 

como AON (área de osso neoformado). (B) Quantificação da área de partículas remanescentes de BO. (C) 

Medidas lineares de ELO (HE, 2x).  

 

 A relação ELO/ELD foi calculada, e expressa como uma porcentagem de novo osso 

formado, considerando ELD como a extensão do defeito originalmente criado.  

 

 

4.5 Análise estatística 

 

 A normalidade e a homocedasticidade dos dados foram analisadas e os mesmos 

submetidos ao teste de normalidade. Após isto constatou-se que os dados de AON, ENO e 

APR seguiram a distribuição normal. Foi utilizado o teste paramétrico ANOVA, seguido pelo 

teste de Tukey para verificar as diferenças entre os grupos. O nível de significância adotado 

foi de 5%. 
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5 RESULTADOS 

 

 

 Durante o processamento laboratorial foram perdidos 1 espécime dos grupos C e 

BO/ROG, 2 do grupo ROG e 3 dos grupos LB e ROG/LB. 

 

 

5.1 Análise Histológica Qualitativa 

 

 Não foi observado em nenhum dos grupos infiltrado inflamatório acentuado.  Ocorreu 

neoformação óssea em extensão variável em direção ao centro do defeito nos diferentes 

grupos tratados. Fechamento completo do defeito não foi observado, e a espessura original da 

calvária não foi restabelecida em nenhum dos espécimes (Figura 12). 

 No Grupo C foi observado tecido conjuntivo frouxo, com fibras colágenas paralelas 

preenchendo o defeito cirúrgico criado, além de pouca formação óssea e de matriz osteóide 

em área e extensão, nas extremidades do defeito (Figura 13).   

 

 
 
Figura 12. Fotomicrografia do grupo C. Visão panorâmica do defeito cirúrgico. 4x, HE. Extensão de osso 
neoformado apenas nas extremidades do defeito cirúrgico original. Não ocorre a manutenção da espessura da 
calvária. 
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Figura 13 - Fotomicrografia do Grupo C. Extremidade do defeito ósseo criado originalmente (setas) com 
pouca neoformação óssea junto à margem defeito e vários osteócitos.10x, HE. 

 

Foi observado no Grupo LB osso neoformado em maior quantidade se estendendo em 

direção ao centro do defeito cirúrgico (Figura 14 e 15), e a presença de tecido conjuntivo com 

fibras colágenas paralelas (Figura 16A, 16B). Em um espécime do Grupo LB ocorreu 

fechamento completo em extensão do defeito, porém não foi restabelecida a espessura 

original da calvária.  

 

 
 
Figura 14 – Fotomicrografia do Grupo LB. Visão panorâmica com osso estendendo-se da extremidade em 
direção ao centro do defeito cirúrgico. A espessura da calvária não é restabelecida na região central do defeito. 
4x, HE. 
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Figura 15 – Fotomicrografia do Grupo LB.  Osso neoformado na extremidade do DTC (setas), estendendo-se em 
direção ao centro do defeito, porém não mantendo espessura origina da calvária. Fibras colágenas paralelas no 
limite inferior do osso neoformado. 10x, HE. 
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Figura 16- Fotomicrografia do grupo LB. (A) Ausência de infiltrado inflamatório e vários vasos sanguíneos, 20x 
HE; (B) Fibras colágenas paralelas, e organizadas. 20x, TM. 

 

Osso neoformado foi observado na região central do defeito cirúrgico em um dos 

espécimes do Grupo LB, com a presença de fibras colágenas bem inseridas  (Figura 17) 
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Figura  17 - Fotomicrografia do Grupo LB, na região central do DTC, com áreas de neoformação  óssea  e fibras 
colágenas paralelas e bem inseridas no tecido ósseo (setas).40x, TM.  
 

No grupo em que foi utilizada membrana isoladamente (Grupo ROG), ocorreu 

formação de tecido ósseo em direção ao centro do defeito (Figura 18), com fechamento 

completo em extensão em um dos espécimes.  

 

 
 
Figura 18 – Fotomicrografia do grupo ROG. Formação óssea na região central do defeito cirúrgico. Formação de 
novo osso foi evidenciada na região acima da delimitação do defeito criado, no interior da membrana. 
Resquícios da membrana também estão presentes, e não ocorreu restabelecimento completo da espessura da 
calvária. 4x. HE.  
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O tecido conjuntivo no grupo ROG, apresentou fibras colágenas paralelas e 

organizadas. Áreas de mineralização da membrana foram observadas em extensões variáveis, 

com formação de tecido osteóide (Figura 19A). Em um dos espécimes ocorreu a manutenção 

da espessura da calvária. Algumas áreas apresentaram formação óssea além dos limites da 

calvária original em espessura e na região da membrana sobre o tecido ósseo original               

(Figura, 19B).  

 
 

Figura 19 – Fotomicrografia do grupo ROG. Região da membrana mineralizada, com formação óssea além dos 
limites originais da calvária. (A) Formação de tecido ósseo e matriz osteóide estendendo-se em direção ao centro 
do defeito cirúrgico, 10x. T.M.. (B) Região central da membrana com vário espaços medulares e resquícios da 
membrana, 40x. T.M. 
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Resquícios da membrana também foram observados em área de tecido mineralizado 

(Figuras 20A, 20B). Em um dos espécimes não havia formação óssea.  

 
 
Figura 20 – Fotomicrografia do grupo ROG. (A) Área de formação osteóide na região central da membrana, com 
resquício da membrana (seta) e fibras conjuntivas dispostas paralelas. (B) Área de vasos sanguíneos no interior 
da membrana (asterisco) e regiões de osso neoformado (quadrado), 40x, T.M. 
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O Grupo ROG/LB apresentou tecido ósseo estendendo-se em direção ao centro do 

defeito. Em um dos espécimes do Grupo ROG/LB ocorreu a manutenção da espessura da 

calvária original (Figura 21). Em outro espécime ocorreu fechamento ósseo em extensão do 

defeito cirúrgico, porém a espessura não foi mantida (Figura 22). Resquícios da membrana 

foram observados, além de áreas de ossificação da membrana (Figura 23a) frequentemente 

ultrapassando os limites da espessura da calvária, inclusive em regiões sobre o osso original 

(Figuras 23b, 23c), e com bastante componente medular (Figura 24a). O tecido conjuntivo 

apresentava-se bem organizado, denso em algumas áreas, e com fibras colágenas paralelas e 

bastante fibroblasto (Figura 25b).  

 

 
 
 
Figura 21 – Região central do defeito no grupo ROG/LB com formação óssea além da espessura original da 
calvária. 20x, HE. 
 
 

 
 
Figura 22 – Fotomicrografia do grupo ROG/LB. Fechamento do defeito cirúrgico em extensão, porém sem 
manutenção da espessura original da calvária. 4x, HE. 
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Figura 23- Fotomicrografia do grupo ROG/LB. (A) Área de ossificação da membrana na região central do 
defeito e com resquícios da membrana. 20x, TM. (B) Osso neoformado na extremidade do defeito cirúrgico e na 
região da membrana, sobre a margem óssea original da calvária. 20x, TM. (C) Osso neoformado com vários 
espaços medulares sobre o limite ósseo original do defeito.40x, TM. 
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Figura 24 – Fotomicrografia do grupo ROG/LB. (A) Tecido ósseo neoformado na região central da membrana 
com vários espaços medulares, 40x, T.M. (B) Fibras colágenas bem organizadas na região central do defeito, 
entre as margens de tecido ósseo neoformado. 40x, TM. 
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Nos defeitos tratados com BO isoladamente, foram preenchidos em parte com novo 

osso, porém o osso não se estendeu até o centro do defeito em nenhum dos espécimes. 

Ocorreu a manutenção da espessura da calvária, e as partículas do material ocuparam a área 

do defeito criado originalmente, circundadas com tecido conjuntivo organizado e com fibras 

colágenas paralelas. Ocorreu a manutenção da espessura original da calvária, apesar de pouca 

quantidade de osso neoformado (Figura 25). Em algumas áreas foi observada a presença de 

osteoclastos ao redor de partículas do BO,, e o tecido conjuntivo se apresentou organizado 

(Figura 26).  

 
 

Figura 25- Fotomicrografia do grupo BO. Manutenção da espessura da calvária, com bastante partículas 
remanescentes e pouco tecido ósseo neoformado. 4x, HE. 

 

 
 
Figura 26- Partícula do grupo BO, envolta por tecido conjuntivo com fibras paralelas. Presença de osteoclasto na 
periferia da partícula, 40x. HE.  
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Na associação do BO ao LB (Grupo BO/LB) ocorreu a formação de osso em extensão 

ao centro do defeito, e fechamento em três espécimes. Porém, não foi observado completo 

fechamento em área. Assim como nos demais grupos em que BO foi utilizado, a espessura da 

calvária original foi mantida, uma vez que as partículas estavam contidas no defeito 

originalmente criado (Figura 27). Foi observado início da formação óssea dentro das 

partículas (Figura 28). O tecido conjuntivo apresentava-se organizado ao redor das partículas 

(Figura 29).  

 
Figura 27- Fotomicrografia do grupo BO/LB . Manutenção da espessura da calvária, com extensão de novo osso 
em direção ao centro do defeito cirúrgico criado. 4x, HE.  

 
 

 
 

Figura 28 – Formação óssea no interior e entre partículas de BO, 40x. HE. 
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Figura 29- Fotomicrografia do grupo BO/LB. (A) Presença de vasos sanguíneos. (A,B) Tecido conjuntivo 
organizado entre as partículas de BO. 40x, T.M.  
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O Grupo BO/ROG apresentou formação óssea em extensões variáveis, porém em 

nenhum espécime ocorreu fechamento ósseo em extensão. Foi mantida a espessura da 

calvária original, bem como o defeito preenchido por partículas de BO (Figura 30). 

Resquícios da membrana foram observados, além de áreas de ossificação da mesma. 

Osteoclastos foram observados ao redor de partículas de BO. O tecido conjuntivo 

apresentava-se bem organizado entre as partículas de BO (Figura 31).  

 
 
Figura 30- Fotomicrografia do Grupo BO/ROG. A espessura da calvária foi mantida e há formação de novo osso 
na região da membrana. 4x.,HE. 

 

 
  
Figura 31- Fotomicrografia do Grupo BO/ROG. Tecido conjuntivo com fibras colágenas paralelas.20x,TM. 
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Quando associado o BO à ROG e irradiados com LB (Grupo BO/ROG/LB) em vários 

espécimes o osso se estendia em direção ao centro do defeito cirúrgico, porém sem 

fechamento do defeito. Áreas de ossificação da membrana foram observadas com frequência 

e ultrapassando os limites da calvária original (Figura 32), além de alguns resquícios da 

membrana. Partículas de BO foram mantidas no defeito cirúrgico e envolvidas por novo osso 

em alguns espécimes, e em um espécime foi observado formação de matriz osteóide no 

interior da partícula de BO (Figura 33). Em todos os espécimes, a espessura da calvária 

original se manteve, e não ocorreu perda de partículas do material. O tecido conjuntivo 

apresentava fibras paralelas, com bastante fibroblastos e bem vascularizado (Figura 34).  

 
Figura 32. Fotomicrografia do Grupo BO/ROG/LB. Formação óssea estendendo-se em direção ao centro do 
defeito cirúrgico, mantendo a espessura da calvária. 4x, HE. 
 
 

 
 
Figura 33- Fotomicrografia do Grupo BO/ROG/LB. Formação de matriz osteóide no interior da partícula de BO. 
40x, HE. 
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Figura 34- Fotomicrografia do Grupo BO/ROG/LB. Fibras colágenas bem organizadas 
ao redor das partículas, e ossificação da membrana. 20x, HE. 

 

 

5.2 Análise Histométrica e estatística 

 

A análise estatística descritiva dos valores de AON e ELO estão representadas nas 

Tabelas 1 e 2, respectivamente.  

 

Tabela 1-  Média, desvio-padrão, Q25, mediana e Q75 dos valores de área de osso neoformado em % (AON) 
 

Grupo N Média Desvio-Padrão Q25 Mediana Q75 

C 9 9,96 4,49 6,64 9,52 14,32 

LB 7 47,67 8,66 43,96 44,58 55,41 

BO 10 11,36 7,89 6,22 9,49 16,66 

ROG 8 47,43 15,73 35,6 39,26 63,74 

BO/ROG 9 21,98 10,70 15,78 19,93 25,97 

BO/LB 10 48,57 28,22 22,4 42,22 77,97 

ROG/LB 7 65,76 7,62 60,61 64,09 74,53 

BO/ROG/LB 10 20,46 13,14 9,96 15,5 30,64 
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Tabela 2- Análise estatística descritiva de ELO (% em relação à AT). Média, desvio-padrão, Q25, mediana, Q75.   

 

Grupo N Média Desvio-Padrão Q25 Mediana Q75 

C 9 16,00 9,86 9,34 12,50 20,55 

LB 7 76,55 15,54 63,49 69,89 94,13 

BO 10 27,38 15,54 15,78 23,60 40,87 

ROG 8 81,41 12,17 71,47 81,90 90,4 

BO/ROG 9 62,87 21,62 42,22 71,94 80,44 

BO/LB 10 73,17 24,87 50,14 79,41 100 

ROG/LB 7 92,04 5,85 84,78 93,27 96,38 

BO/ROG/LB 10 48,90 21,79 23,96 57,08 68,09 

 

O Grupo ROG/LB apresentou as maiores médias de AON (65,76±7,62%) e ELO 

(92,04±5,85%), enquanto as menores foram do Grupo C (9,96±4,49 e 16,00±9,86, 

respectivamente). Para todas as variáveis avaliadas foram encontradas diferenças estatísticas 

entre as médias após realização do Teste ANOVA. As comparações múltiplas de AON e ELO 

foram submetidas ao Teste de Tukey e as diferenças estão representadas nas tabelas  3 a 12. 

A análise comparativa das médias de AON e ELO  dos grupos que receberam  

tratamento com o Grupo C estão apresentadas nas tabelas 3 e 4, respectivamente.  

 

Tabela 3 –  Comparação múltipla dos valores de AON (%) entre os grupos tratados e o Grupo C.  

 

Grupos  Média das diferenças Intervalo de Confiança  

C  - LB - 37,71* - 60,66  a -14,76 

C - BO - 1,41 - 22,33 a 19,52 

C - ROG - 37,47* - 59,60 a -15,34 

C – BO/LB -38,60* -59,53 a -17,68 

C – ROG/LB - 55,79* - 78,75  a  -32,84 

C – BO/ROG - 12,02 - 33,49  a  9,44 

C – BO/ROG/LB -10,50 - 31,96  a 10,97 

 

* Estatisticamente significativo para p<0,05 
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Tabela 4 –  Comparação múltipla dos valores de ELO (%) entre o Grupo C e os demais.    

 

Grupos  Média das diferenças Intervalo de Confiança  

C  - LB - 60,55* - 88,40  a - 32,71 

C - BO - 11,38 - 36,77 a 14, 01 

C - ROG - 65,41* - 92,26 a -38,56 

C – BO/LB - 57,18* - 82,56  a -31,79 

C – ROG/LB - 76,04* - 103,9  a  -48,20 

C – BO/ROG - 46,88* - 72,92  a  -20,83 

C – BO/ROG/LB -32, 90* - 58,29  a -7,51 

 

* Estatisticamente significativo para p<0,05 

 

 Não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas das médias de AON 

apenas do grupo BO (11,36±7,89%) quando comparadas às do Grupo C (9,96±4,46%) 

(Tabela 3). Todos os grupos, exceto o Grupo BO, apresentaram diferenças estatisticamente 

significativas em ELO quando comparados ao Grupo C (Tabela 4).  

 Nas tabelas 5 e 6 podem ser observadas as comparações das médias de AON e ELO, 

respectivamente, do Grupo LB com os demais grupos tratados.  

 

Tabela 5 –  Comparação múltipla dos valores de  AON (%) entre o Grupo LB e os demais.    

 

Grupos  Média das diferenças Intervalo de Confiança  

LB – BO 36,31* 13,87 a 58,75 

LB – ROG 0,23 -23,33 a 23,81 

LB – BO/LB -0,89 -23,34 a 21,55 

LB – ROG/LB -18,08 -42,43 a 6,25 

LB – BO/ROG 25,69* 2,73 a 48,64 

LB–BO/ROG/LB 27,21* 4,26 a 50,16 

 

* Estatisticamente significativo para p<0,05 

 

 Foram encontradas diferenças estatisticamente significativas quanto à AON quando 

comparado o Grupo LB (47,67± 8,66%) com os grupos BO (11,36±7,89), BO/ROG 

(21,98±10,70) e BO/ROG/LB (22,46±13,14) (Tabela 5).  
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Tabela 6 –  Comparação múltipla dos valores de  ELO (%) entre o Grupo LB e os demais.    

 

Grupos  Média das diferenças Intervalo de Confiança  

LB – BO 49,17* 21,94 a 76,41 

LB – ROG -4,86 -33,46 a 23,74 

LB – BO/LB 3,37 -23,85 a 30,61 

LB – ROG/LB -15,49 -45,03 a 14,05 

LB – BO/ROG 13,68 -14,17 a 41,52 

LB–BO/ROG/LB 27,65* 0,41 a 54,88 

 

* Estatisticamente significativo para p<0,05 

 

 A média de ELO do Grupo LB foi 76,55±15,54, e ocorreu diferença  estatisticamente 

significativa em relação aos Grupos BO (27,38±15,54) e BO/ROG/LB (48,90±21,79)                   

(Tabela 6).  

 As  comparações das médias de AON e ELO do Grupo BO com os grupos ROG,  

BO/LB, ROG/LB, BO/ROG e BO/ROG/LB estão demonstradas nas tabelas 7 e 8, 

respectivamente.  

 

Tabela 7 –  Comparação múltipla dos valores de AON (%) entre o  Grupo BO e os demais 

 

Grupos  Média das diferenças Intervalo de Confiança  

BO - ROG -36,07* - 57,67 a -14,47 

BO - BO/LB -37,20* - 57,57 a -16,84 

BO - ROG/LB -54,39* - 76,84 a -31,95  

BO - BO/ROG -10,62 - 31,55 a 10,30 

BO - BO/ROG/LB -9,09 - 30,02  a  11,83 

 

* Estatisticamente significativo para p<0,05 

 

 Apenas os grupos BO/ROG e BO/ROG/LB não apresentaram diferenças 

estatisticamente significativas de AON quando comparados ao Grupo BO (Tabela 7).  
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Tabela 8 –  Comparação múltipla dos valores de ELO (%) entre o  Grupo BO e os demais 

 

Grupos  Média das diferenças Intervalo de Confiança  

BO - ROG -54,03* - 80,25 a -27,82 

BO - BO/LB -45,8* - 70,51 a -21,09 

BO - ROG/LB -64,67* - 91,90 a -37,44 

BO - BO/ROG -35,5* -60,89 a -10,11 

BO - BO/ROG/LB -21,53 - 46,24  a  3,18 

 

* Estatisticamente significativo para p<0,05. 

 

 Na comparação das médias de ELO, os grupos ROG, BO/LB, ROG/LB E BO/ROG 

apresentaram diferenças estatisticamente significativas com o grupo BO (Tabela 8).  

 A comparação das médias de AON e ELO do grupo ROG isoladamente ou associado 

ao LB com os demais grupos está representada nas tabelas 9 e 10, respectivamente.  

 

Tabela 9 –  Comparação múltipla dos valores de AON (%) entre o  Grupo ROG e ROG/LB com os demais 

 

Grupos  Média das diferenças Intervalo de Confiança  

ROG - BO/LB -1,13 - 22,73 a 20,47 

ROG - ROG/LB -18,32 - 41,89 a 5,24 

ROG - BO/ROG 25,45* 3,31 a 47,58 

ROG - BO/ROG/LB 26,98* 4,84  a  49,10 

ROG/LB - BO/ROG 43,77* 20,82 a 66,72 

ROG/LB - BO/ROG/LB 45,3* 22,35 a 68,25 

 

* Estatisticamente significativo para p<0,05 

 

 Nos grupos em que a membrana foi associada ao OB (Grupos BO/ROG e 

BO/ROG/LB) ocorreram diferenças estatisticamente significativas quanto às médias de AON, 

em relação ao Grupo ROG. O Grupo ROG/LB apresentou média de AON maior que a dos 

demais grupos, com diferença estatisticamente significativa em relação aos grupos BO/ROG e 

BO/ROG/LB (Tabela 9).  
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Tabela 10 –  Comparação múltipla dos valores de ELO (%) entre o  Grupo ROG e os demais 

 

Grupos  Média das diferenças Intervalo de Confiança  

ROG - BO/LB 8,23 - 17,97 a 34,45 

ROG - ROG/LB -10,63 - 39,23 a 17,97 

ROG - BO/ROG 18,54 -8,31 a 45,39 

ROG - BO/ROG/LB 32,51* 6,29 a 58,72 

ROG/LB - BO/ROG 29,17* 1,32 a 57,02 

ROG/LB - BO/ROG/LB 43,14* 15,91 a 70,37 

 

* Estatisticamente significativo para p<0,05 

 

 O Grupo ROG apresentou diferença estatisticamente significativa em relação ao 

Grupo BO/ROG/LB,  quando comparadas as médias de ELO. Quando comparadas as médias 

de ELO do Grupo ROG/LB com os demais, ocorreu diferença estatisticamente significativa 

na comparação com os Grupos BO/ROG e BO/ROG/LB (Tabela 10). 

 As comparações das médias de AON e ELO do grupo BO/LB e BO/ROG com os 

demais estão apresentadas nas tabelas 11 e 12, respectivamente.  

 

Tabela 11 –  Comparação múltipla dos valores de AON (%)  dos  Grupos BO/LB e BO/ROG com os demais 

 

Grupos  Média das diferenças Intervalo de Confiança  

BO/LB - ROG/LB -17,19 -39,63 a 5,25 

BO/LB - BO/ROG 26,58* 5,65 a 47,51 

BO/LB - BO/ROG/LB 28,11* 7,18 a 49,03 

BO/ROG - BO/ROG/LB 1,52 -19,94 a 23,00 

 

* Estatisticamente significativo para p<0,05 

 

 Foram observadas diferenças estatisticamente significativas entre as médias de AON 

quando comparados os grupos BO/LB e BO/ROG, e BO/LB com BO/ROG/LB.  

  



94  Resultados 

 

Tabela 12 –  Comparação múltipla dos valores de ELO (%) dos  Grupos BO/LB e BO/ROG com os demais 

 

Grupos  Média das diferenças Intervalo de Confiança  

BO/LB - ROG/LB -18,87 -46,10 a 8,36 

BO/LB - BO/ROG 10,30 -15,09 a 35,69 

BO/LB - BO/ROG/LB 24,27 - 0,44 a 48,98 

BO/ROG - BO/ROG/LB 13,97 -11,42 a 39,36 

 

* Estatisticamente significativo para p<0,05. 

 

 Não foram observadas diferenças estatisticamente significativas das médias de ELO dos 

Grupos BO/LB e BO/ROG com os demais. 

 As médias de APR podem ser observadas na Tabela 13. As comparações múltiplas de 

APR do grupo BO e  BO/LB  com os demais são observadas na tabela 14.  

 As comparações múltiplas demonstram maior APR nos defeitos tratados com BO 

isoladamente (38,73±6,95%) em relação aos demais grupos, exceto o BO/ROG (32,33±6,25). 

As diferenças foram estatisticamente significativas quando comparado BO com os grupos 

BO/LB,  e BO/ROG/LB, e na comparação entre os grupos BO/LB e BO/ROG.  

 

Tabela 13-  Média, desvio-padrão dos valores de APR (%). 

 

Grupo N Média Desvio-Padrão Q25 Mediana Q75 

BO 10 38,73 6,95 33,52 37,71 43,17 

BO/LB 10 16,74 15,25 0 22,42 28,52 

BO/ROG 9 32,33 6,25 29,70 32,40 37,74 

BO/ROG/LB 9 24,21 6,06 17,28 26,85 28,71 

 

Tabela 14 –  Comparação múltipla dos valores de APR (%)  

Grupos  Média das diferenças Intervalo de Confiança  

BO - BO/LB 21,99* 10,49 a 33,48 

BO - BO/ ROG 6,40 -5,40 a 18,21 

BO - BO/ROG/LB 14,52* 3,02 a 26,01 

BO/LB - BO/ROG - 15,58* -27,39 a -3,77 

BO/LB - BO/ROG/LB - 7,46 -18,96 a 4,02 

BO/ROG - BO/ROG/LB 8,11 -3,69 a 19,92 

 

* Estatisticamente significativo para p<0,05 
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6 DISCUSSÃO 

 

A associação do BO à ROG com ou sem o uso do LB promoveu maior formação óssea 

em extensão, mas não maior AON quando comparado ao Grupo Controle. O osso bovino não 

aumentou a área de formação óssea promovida quando utilizada a ROG, porém ocorreu a 

manutenção da espessura da calvária nos grupos que utilizaram Bio-Oss.  

A utilização de enxertos ósseos ou seus substitutos para preservação do tecido ósseo 

tem sido muito discutido na literatura. Vários estudos tem demonstrado que o preenchimento 

de defeitos ósseos apenas com coágulo tem resultado em perda da arquitetura óssea 

(Pietrokovsky et al., 1967; Schropp et al., Nevins et al., 2006). Estes achados corroboram com 

os encontrados no presente estudo no qual o Grupo Controle apresentou os piores resultados 

de AON e ELO com perda da espessura da calvária original.  

Atualmente técnicas que visam beneficiar e acelerar o reparo ósseo diminuindo o 

tempo de tratamento tem sido amplamente pesquisadas. A utilização do LB é uma das 

possíveis terapias coadjuvantes neste processo (Pereira et al., 2009; Tajali et al., 2010). O uso 

do LB é considerado como promissor, pois trata-se de um método não invasivo que estimula a 

osteogênese e reduz o tempo de consolidação de fraturas (Pinheiro & Gerbi, 2006; Renno et 

al., 2010; Fangel et al., 2011) .  

Neste estudo a utilização do LB isoladamente, levou a maior formação óssea em área e 

extensão que o grupo controle, porém não manteve a espessura da calvária original. Takeda et 

al. 1988 observaram que em alvéolos de extração de ratos ocorreu aumento da deposição 

óssea com a utilização LB, sugerindo que o LB estimula o processo de cicatrização óssea. 

Vários outros estudos que avaliaram o efeito do LB no tecido ósseo também demonstraram 

efeito positivo do LB no contato osso-implante (Khadra et al., 2004), na associação com 

proteínas morfogenéticas ósseas (BMPs) (Rosa et al., 2012), com BO (Cunha et al., 2014) ou 

osso autógeno (de Almeida et al., 2014).  

Alguns autores não consideram a utilização clínica do LB como vantajosa 

economicamente pela necessidade de várias aplicações, o que demanda vários retornos do 

paciente. .O LB seria desejável em situações nas quais o reparo ósseo é comprometido por 

situações sistêmicas ou locais desfavoráveis (Pereira et al., 2009). 

O ideal seria que uma única aplicação do LB promovesse melhores resultados e 

acelerasse o processo de cicatrização. Partindo-se desta premissa foi utilizado no presente 

estudo apenas uma aplicação do LB. Outro fato que tem sido muito discutido na literatura 

refere-se ao desenho experimental, uma vez que o LB pode apresentar efeitos sistêmicos e 
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interferir nos resultados das terapias (Mester et al., 1971; Braverman et al., 1989; Gerbi et al. 

2005) nos casos em que são realizados defeitos com e sem aplicação de laser no mesmo 

animal (Pinheiro et al., 2013; Gharoudhi et al 2014).  

Quando o LB a biomateriais, tem sido relatado que o processo de formação óssea na 

interface com o osso ocorre de forma similar à consolidação de fraturas (Glowacki & Spector, 

1991; Søballe, 1993). O aumento da vascularização e estímulo do fluxo sanguíneo, 

recrutamento e ativação de osteoblastos,síntese de matriz e os efeitos anti-inflamatórios do 

LB podem ser considerados efeitos positivos na osteointegração dos biomateriais (Dortbudak 

et al., 2000; Nicolau et al., 2003).  

Os substitutos ósseos tem sido empregados com intuito de regenerar o tecido ósseo 

nos casos de alvéolos de extração, defeitos horizontais e verticais de rebordo. O BO é um dos 

materiais mais pesquisados como substituto ósseo na terapia regenerativa (Hallmen & Thor, 

2008).  

Existem evidências de que apesar do BO ser considerado um bom material para ser 

associado à ROG, ainda há controvérsias a respeito da capacidade resorptiva de suas 

partículas (Galindo Moreno et al., 2013). Alguns autores consideram o BO como não 

reabsorvível, uma vez que necessita de 3 a 6 anos para ser reabsorvido. Isto poderia ser 

desfavorável no processo de cicatrização óssea uma vez que os grânulos não reabsorvidos 

poderiam interferir negativamente na formação de novo osso (Tamimi et al. 2006; Erziganli et 

al., 2013; Erziganli et al., 2014), entretanto quando alvéolos de extração foram tratados 

clinicamente com BO formação óssea em qualidade e quantidade foi suficiente para 

instalação de implante em posição correta, com manutenção da espessura do alvéolo 

(Carmagnola et al., 2003) apesar de atrasar o processo de cicatrização segundo estudos 

realizados em cães (Araújo et al., 2008; Araújo & Lindhe, 2009; Araújo et al., 2010) similar 

ao que ocorreu neste estudo em defeitos de calvária.  

Muito tem sido questionado quanto ao potencial de reabsorção do BO e formação de 

novo osso (Hallman & Thor, 2008). Com ausência de componentes orgânicos, o BO possui 

autênticos cristais de hidroxiapatita, e pode permitir a inserção de osteoblastos e deposição de 

matriz óssea (Tapety et al., 2004). A microestrutura da superfície do BO pode afetar ainda a 

deposição de proteínas osteogênicas e subsequentemente beneficiar a formação óssea na sua 

superfície. Tapety et al. (2004) avaliaram a cronologia histológica de formação óssea em 

defeitos em fêmur de ratos preenchidos com BO. Os autores demonstraram que o BO 

funcionou como arcabouço para células osteogênicas e ocorreu diferenciação osteoblástica e 

produção de matriz óssea (mimetizando a matriz do osso primitivo). Aos 7 e 14 dias foram 
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encontrados na superfície do osso neoformado muitos osteoblastos positivos para fosfatase 

alcalina (ALP) e osteoclastos reativos para TRAP (Fosfatase ácida tartrato resistente), 

sugerindo remodelação óssea local. Assim, a presença do osso bovino parece não afetar a 

remodelação óssea fisiológica, e levar à formação óssea nas fases iniciais da cicatrização, 

sendo este material considerado desejável na terapia regenerativa. 

A utilização de BO isoladamente, no presente estudo, foi efetiva para manutenção da 

espessura da calvária no período avaliado, o que não ocorreu no grupo controle apesar disso, 

não propiciou maior AON e ELO. Clinicamente, a manutenção da espessura do rebordo é 

uma característica importante no tratamento reabilitador. Em áreas de defeitos ósseos em 

espessura e fenestrações, sua transformação em cortical óssea com aspecto convexo é 

indicação para manter estabilidade no momento da instalação do implante (Artzi et al., 2001). 

O principal benefício clínico de um substituto ósseo é funcionar como bom arcabouço, 

propiciando a estabilização do coágulo na fase de cicatrização inicial além de possuir 

estrutura tridimensional para que a regeneração óssea aconteça em período maior de tempo 

(Polimeni et al., 2004).  

Um estudo em animais demonstrou ainda que as partículas ósseas não devem exceder 

125 µm de tamanho para prevenir sua remoção por macrófagos (Zaner & Yukna, 1984). 

Klüppel et al.(2013) demonstraram em calvária de coelhos, que partículas de BO menores que 

450 µm foram reabsorvidas mais intensamente, com maior formação de matriz osteóide do 

que aquelas com tamanho médio (450 a 749 m) e grande (750 a 1000 µm). No presente 

estudo, foi utilizada o BO com partículas de menor tamanho disponíveis para 

comercialização, variando de 250µ a 1000 µm, Essa variação no tamanho das partículas do 

material poderia ser um viés e influenciar os resultados. 

Uma técnica regenerativa denominada “técnica de sanduíche” foi descrita por Wang et 

al., em 2004 na qual são utilizados materiais de enxerto ósseo com diferentes padrões de 

reabsorção em uma sequência pré-determinada e associados a membrana ao redor de defeitos 

ósseos em implantes. Neste caso é geralmente utilizado inicialmente na proximidade da base 

do defeito o osso autógeno, pelo seu potencial osteogênico seguido pelo osso alógeno 

desmineralizado congelado seco (DFDBA) que contém proteínas morfogenéticas ósseas 

(BMPs) e finalmente, na camada mais externa BO 2 a 3 mm além do nível ósseo adjacente. O 

BO atua como arcabouço para formação óssea, preservando ou mantendo espaço para se obter 

mais neoformação óssea. É utilizada então membrana, preferencialmente colágena. Os 

resultados clínicos são bastante favoráveis de acordo com os autores e parecem melhorar os 
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resultados clínicos da ROG por utilizar propriedades positivas de diferentes materiais (Wang 

et al., 2004).  

Se menores partículas de BO levam a mais rápida formação de matriz osteóide 

(Klüppel et l., 2013), seria interessante avaliar futuramente a técnica de “sanduíche” descrita 

por Wang et al. 2004 com diferentes tamanhos de partículas de BO. Assim, poderia ser 

substituído o osso autógeno preconizado na técnica original, por partículas de BO com menor 

tamanho. Uma das formas de acelerar a formação óssea, foi demonstrada no presente estudo 

com a irradiação das partículas de BO utilizando o protocolo de laser proposto por Cunha et 

al. (2014). A irradiação pelo LB destas partículas menores poderia ser uma alternativa 

interessante, dada a proximidade que se encontraria com as margens do defeito cirúrgico, 

onde o potencial osteogênico do osso autógeno é maior.  

A utilização de substitutos ósseos isoladamente poderia diminuir a formação óssea,  

seja pelo deslocamento de partículas do material ou pela proliferação mais rápidas das células 

de tecidos indesejáveis na região do defeito. De acordo com alguns relatos na literatura, 

materiais de enxertia associados com membranas propiciam melhores resultados que o 

enxerto isoladamente (Nyman et al., 1990; Wilson & Buser, 1994; von Arx, 1994; Shanaman, 

1994; Saadoun & Le Gall, 1994; Rominger & Triplett, 1994; Nevins & Mellonig, 1994). 

Entretanto, os resultados podem variar de acordo com os diferentes tipos de materiais de 

enxerto  (Wang et al., 2004) e membranas utilizados (Owens et. Al., 2001). 

Donos et al. (2004) avaliaram a ROG associada a BO em calvária de ratos, 

demonstrou que partículas de BO após 4 meses de cicatrização, estavam envolvidas por tecido 

conjuntivo fibroso. A duração da membrana reabsorvível não foi longa o suficiente para 

alcançar os objetivos esperados e discreta concavidade foi observada na região central dos 

defeitos tratados apenas com ROG, porém todos os defeitos fecharam em extensão, com 

formação óssea. Apesar disso, ocorreu a perda da espessura da calvária na ROG. Os grupos 

tratados com BO/ROG ou BO/ROG associada a EMD (proteínas derivas da matriz do 

esmalte) fecharam em extensão e foi mantida uma forma convexa da calvária no centro do 

defeito, porém com remanescentes de BO envolvidos por tecido conjuntivo. Os autores 

concluíram que a previsibilidade da neoformação óssea parece estar na dependência da 

utilização de ROG.  

Em contrapartida, um estudo realizado em animais demonstrou que tanto o osso 

bovino (Bio-Oss) quanto o vidro bioativo (Biogran) prejudicaram a formação óssea ao ser 

associado à ROG na avaliação de 1 ano. Os autores relataram que a reabsorção de partículas 

não progrediu e o osso bovino estava em contato direto com o osso neoformado, que cresceu 
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em continuidade com as partículas do material totalmente incorporadas em muitos casos 

(Stavropoulos et al, 2003). Os autores concluem que o uso do BO ou vidro bioativo como 

adjunto à ROG em situação clínica com risco de colapso da membrana ainda necessita ser 

determinado.   

Vários estudos relatam que uma das desvantagens na utilização de membranas 

colágenas é a não manutenção de espaço na área a ser regenerada (Ozmeric, 2000; Dupoirieux 

et al., 2001) e devendo esta membrana ser associada a substitutos ósseo (Brunel et al., 2001; 

Camelo et al., 2001).  

No presente estudo, os grupos que utilizaram ROG isoladamente ou associado ao LB 

demonstraram maior área e extensão de osso neoformado que o grupo Controle. Apesar de 

não haver diferença estatisticamente significativa entre os dois tratamento (ROG e ROG/LB), 

maior formação óssea foi observada nos grupos em que o LB foi associado a ROG. Foi 

observado em mais espécimes novo osso se estendendo em direção ao centro do defeito 

cirúrgico, e com maior espessura, além de maior ossificação e menor quantidade de 

remanescente da membrana. Não há na literatura outros estudos que avaliaram ROG 

associada ao LB, mas comprovou-se histologicamente neste estudo que esta associação 

promoveu formação óssea no interior da membrana, podendo proporcionar uma amplificação 

da sua função pois segundo Owens et al (2001) as membranas colágenas tem taxa de 

reabsorção variando em intervalos de tempos menores que o necessário para a completa 

regeneração óssea.  

A associação do LB à ROG demonstrou ser vantajosa neste estudo, com maior 

formação óssea em área quando comparada aos grupos que utilizaram apenas BO ou BO 

associado à ROG. Nos grupos que utilizaram substituto ósseo, foi verificada menor área de 

formação óssea no tempo de cicatrização estudado. Dessa forma, o LB pode ter acelerado o 

processo de cicatrização óssea, e com isso, melhorado os resultados dos materiais 

isoladamente e também da membrana. 

Num estudo em que foi associado o LB ao osso bovino (Genox Baumer, Mogi 

Mirim, São Paulo, Brasil) e ROG (GenDerm Baumer, Mogi Mirim, São Paulo,Brasil.) foi 

demonstrado efeito positivo nos grupos irradiados com LB e associados ao osso bovino, 

independente da utilização de ROG (Pinheiro et al., 2003). No presente estudo, a utilização de 

LB associado ao BO propiciou maior AON que os grupos C, BO e BO/ROG. Ainda, no grupo 

BO/LB foi observada menor quantidade de partículas no tempo avaliado quando comparado 

ao BO isoladamente, com manutenção da espessura da calvária em ambos os grupos. 

corroborando com os achados de Pinheiro et al. (2003) quanto a formação óssea nos grupos 
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irradiados. Entretanto algumas diferenças metodológicas com o estudo de Pinheiro et al. 

(2003) devem ser evidenciadas pois o mesmo utilizou múltiplas aplicações de LB,  substituto 

ósseo e membrana de ROG não consagradas na literatura, dificultando comparações quanto 

ao real efeito de cada terapia isolada ou da associação de forma precisa.  

O BO atuando como bom arcabouço associado à ROG também poderia ter seus efeitos 

melhorados pelo LB. Estudos “in vitro” demonstraram que o LB atua em osteoblastos, 

aumentando a síntese de matriz óssea (Nicolau et al., 2003). No presente estudo a associação 

do BO a ROG com ou sem a utilização do LB, promoveu maior formação óssea em extensão, 

mas não maior Aon quando comparado ao grupo controle, porém ocorreu a manutenção da 

espessura da calvária nos grupos que utilizaram BO. Na análise histológica, maior 

mineralização da membrana e formação óssea além da espessura da calvária foi demonstrada 

no Grupo BO/ROG/LB em relação ao BO/ROG.  

Alguns autores sugerem que seja associado BO com osso autógeno e ROG para 

acelerar a formação óssea (Maiorana et al. 2005). Porém, não eliminaria a necessidade de um 

segundo sítio cirúrgico. O uso do LB associado à membrana colágena, no presente estudo, 

demonstrou ser uma boa alternativa para melhorar a cicatrização e a função de barreira da 

membrana, pois na maioria dos espécimes foi evidenciado mineralização da membrana, e na 

terapia conjunta (BO/ROG/LB) os resultados foram ainda melhores com manutenção da 

espessura da calvária. 

Gerbi et al. (2005) ao avaliar o papel do LB associado à ROG observaram que o LB 

possui um efeito modulatório positivo na cicatrização de defeitos ósseos em fêmur de ratos 

quando associado ao OB e ROG. Entretanto, o estudo utilizou defeitos pequenos, análises 

apenas qualitativas, não testar todas as modalidades terapêuticas isoladamente, e utilizar 

materiais não reconhecidos internacionalmente.  

A associação de materiais com o LB pode ser desejável, uma vez que a terapia tripla 

(BO/ROG/LB) neste estudo levou a maior formação óssea em área e espessura que o grupo 

controle. Não ocorreu maior formação óssea em BO/ROG/LB comparado ao BO/ROG. 

Porém, existem relatos que o LB em conjunto com material de enxerto e ROG aumenta a 

concentração de hidroxiapatita de Cálcio, o principal substrato para a estrutura óssea, e 

propiciar maior maturação óssea (Pinheiro et al., 2006; Gerbi et al., 2005; Lopes et al., 2005).  

Diante do exposto, poderia ser questionado as vantagens de associar o LB à terapia já 

proposta BO/ROG. Entretanto, o LB parece melhorar a qualidade óssea, com maior formação 

de osso na região da membrana ultrapassando os limites do defeito originalmente criado. 

Clinicamente, acelerar o tratamento reabilitador é um desafio e importante objetivo clínico 

almejado (Khadra et al., 2004), e a utilização do LB é uma modalidade terapêutica que pode 

ser associada aos procedimentos de regeneração óssea. 
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7 CONCLUSÃO 

 

 

 A associação do LB ao BO/ROG, não aumentou significativamente a área e a extensão 

de formação óssea em relação ao BO/ROG, e a quantidade de partículas remanescentes foram 

similares aos 30 dias. Entretanto, na análise histológica o LB associado a ROG e BO/ROG 

demonstrou maior formação óssea na região da membrana. 
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