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RESUMO 

 

 

CAVALCANTI, SCSXB. Avaliação do efeito da utilização de cell sheets de células-
tronco da polpa dentária humana, associada ou não à terapia de fotobiomodulação, 
no reparo de fratura experimental do processo condilar em ratos [tese]. São Paulo: 
Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 2021. Versão Original. 
 

 

A fratura de côndilo da mandíbula (FC) é comum entre os traumas craniomaxilofaciais. 

Uma intervenção cirúrgica, associada à engenharia tecidual mediada por células-

tronco da polpa dentária humana (hDPSC) e à terapia de fotobiomodulação (PBMT), 

poderiam ser aplicadas para buscar a regeneração da FC melhorando o desfecho do 

tratamento. O objetivo deste estudo será avaliar o efeito da utilização de Cell Sheets 

(CS) de células-tronco da polpa dentária humana (hDPSC), associada ou não à 

PBMT, no reparo de FC em ratos. hDPSC foram marcadas com BrdU, para realização 

do rastreamento celular, e induzidas a formação de CSs pela suplementação de 

vitamina C ao meio de cultura (As células foram caracterizadas por imunocitometria 

de fluxo). 72 ratos Wistar, machos, adultos foram distribuidos em quatro grupos 

experimentais com 18 espécimes cada. I: Controle - FC sem tratamento adicional; II: 

FC + PBMT; III: Cell Sheet - FC+CS envolvendo o traço de fratura; IV: Cell Sheet 

+PBMT. A PBMT foi realizada com laser de diodo AlGaAs (808 nm, 40 mW, 0,028 

cm2, 1,42 W/cm2, 3 s, 4 J/cm2 e 0,12 J) 0, 48 e 96 horas após a cirurgia. O peso dos 

animais foi documentado. 15, 30 e 90 dias de pós-operatório (n=6) os animais foram 

eutanasiados e o crânio fixado e submetido a microtomografia computadorizada 

(MicroCT), análises histológica (H&E), histoquímica (Tricrômio de Masson e 

PicroSírius Red) e imunoistoquímica (cell tracking-BrdU). Os dados foram analisados 

estatisticamente (α = 0,05). Os animais recuperaram o peso corporal ao longo do 

tempo, exceto no grupo III (p = 0,818). Neste último grupo, os animais tiveram um 

efeito deletério na simetria facial. A CS também acelerou e aumentou a neoformação 

do reparo ósseo, resultando em um maior volume ósseo no período de 15 dias (p < 

0.01). Houve aumento da presença de tecido de granulação e cartilaginoso na 

formação do calo e o processo condilar permaneceu desviado no grupo III em 90 dias. 

A presença de células positivas para BrdU foi confirmada por imunoistoquímica nos 

grupos III e IV. As células BrdU-positivas se apresentavam mais organizadas no grupo 



 
 

IV. Em conclusão, a CS de hDPSC melhora a neoformação óssea, porém prejudica a 

reorganização da articulação temporomandibular na FC. A associação de PBMT 

melhorou o reparo da fratura. Esses achados podem contribuir para o 

desenvolvimento de novas estratégias de tratamento para o reparo ósseo. 

 

 

Palavras-Chave: Côndilo Mandibular. Fraturas Maxilares. Articulação 

Temporomandibular. Células-tronco. Bioestimulação a laser. Engenharia tecidual. 

Cicatrização. Medicina Regenerativa. Regeneração Óssea. 



 

ABSTRACT 

 

 

CAVALCANTI, SCSXB. Evaluation of the effect of cell sheet of human dental pulp stem 
cells, associated or not with photobiomodulation therapy, on experimental condyle 
fracture repair in rats [thesis]. São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de 
Odontologia; 2021. Versão Original. 
 

 

Mandibular condylar fractures (CF) are common in craniomaxillofacial traumatology. 

Surgical intervention with tissue engineering, mediated by stem cells harvested from 

human dental pulp (hDPSC), and photobiomodulation therapy (PBMT), could be 

applied to seek CF regeneration. The study aimed to evaluate the effect of cell sheets 

of hDPSC (CS), with or without PBMT, on the CF repair in rats. The hDPSC were 

collabeled with BrdU, to cell tracking, and induced 10 days by vitamin C (20μg/ml) into 

became CS (characterized by flow immunocytometry). An experimental model of CF 

was used. Seventy-two Wistar rats, adult, males were randomly distributed into 4 

groups. I: CF (Control); II: CF+PBMT; III: CF+CS grafted involving the fracture line; IV: 

CF+CS+PBMT. PBMT was carried out with AlGaAs diode laser (808 nm, 40 mW, 0.028 

cm2 beam area, 1 W/cm2, 3 s, 4 J/cm2, 0.12 J/point) at 0, 48 and 96 hours after surgery. 

Body weight were recorded. 15, 30 and 90 days postoperatively (n=6) the animals 

were euthanized. The skulls were fixed and submitted to micro–computed tomography 

(µCT), histologic (H&E, Masson’s trichrome and PicroSirius Red stain), and 

immunohistochemistry (BrdU cell tracking) analysis. Data were analyzed statistically 

(α = 0.05). Animals regained body weight over time, except in group III (p = 0,818). In 

this latter group the animals had a deleterious effect on the facial symmetry. CS also 

accelerated bone repair, resulting in a higher bone volume at 15 days (p < 0.01). There 

was an increased presence of granulation and cartilaginous tissues in the forming 

callus and the condylar process remained deviated in the group III at 90 days. The 

presence BrdU-positive cells was confirmed by histological staining in groups III and 

IV. The BrdU-positeve cells were well organized in group IV. In conclusion hDPSC CS 

improve new bone formation however impaired the reorganization of 

temporomandibular joint in CF. The association of PBMT improved the fracture repair. 

These findings may contribute to the development of new strategies to bone 

regeneration. 



 
 

 

 

Keywords: Mandibular Condyle. Maxillary Fractures. Temporomandibular Joint. Stem 

Cells. Laser Biostimulation. Tissue Engineering. Wound Healing. Regenerative 

Medicine. Bone Regeneration. 



 

LISTA DE FIGURAS 

 

 

Figura 4.1 - Procedimento cirúrgico. A. Tricotomia do lado direito da face. B. Incisão 
pré-auricular da pele. C. Incisão do plano muscular e divulsão dos tecidos 
subjacentes ao osso. D. Posicionamento da pinça mosquito (Halstead) 
para fratura de côndilo ........................................................................... 65 

 

Figura 4.2 - Fratura do processo condilar com desvio medial ................................... 65 

 

Figura 4.3 - Medidor de potência apresentando o valor da potência emitida pelo 
aparelho ................................................................................................. 67 

 

Figura 4.4 - Reconstrução das imagens obtidas pela MicroCT para orientação dos 
eixos e determinação do VOI ................................................................. 69 

 

Figura 5.1 - Imagens clínicas dos animais no período de 90 dias. A – Grupo controle 
(FC); B – Grupo FC + PBMT; C – Grupo Cell Sheet; D – Grupo Cell Sheet 
+ PBMT .................................................................................................. 73 

 

Figura 5.2 - Imagens 2D representativas das microtomografias, corte coronal, dos 
grupos nos respectivos períodos de sacrifício. Estrela: Grupo e período 
que apresentou a maior quantidade de neoformação óssea. Seta: Desvio 
para medial do côndilo mandibular persistente ...................................... 93 

 

Figura 5.3 - Fotomicrografias de lâminas histológicas do Grupo I - Controle Fratura de 
côndilo. Nos períodos de 15, 30 e 90 dias. AEI – Côndilo centralizado na 
fossa temporal com disco articular interposto (seta). * Neoformação 
óssea. ▲ Áreas de tecido cartilaginoso. # Organização das fibras 
musculares. + Organização da medula hematopoiética. ABCD - H&E. 
EFGH – Tricrômio de Masson. IJKL - PicroSírius Red. Aumento 32 x .. 95 

 

Figura 5.4 - Fotomicrografias de lâminas histológicas do Grupo II - Fratura de côndilo 
+ PBMT. Nos períodos de 15, 30 e 90 dias. AEI – Côndilo centralizado na 
fossa temporal com disco articular interposto (seta). * Neoformação 
óssea. # Organização das fibras musculares. + Organização da medula 
hematopoiética. ABCD - H&E. EFGH – Tricrômio de Masson. IJKL - 
PicroSírius Red. Aumento 32 x .............................................................. 97 

 

 



 
 

Figura 5.5 - Fotomicrografias de lâminas histológicas do Grupo III - Fratura de côndilo 
+ Cell Sheet. Nos períodos de 15, 30 e 90 dias. AEI – Disco articular 
rompido. Presença de tecido conjuntivo fibroso no espaço da cavidade 
articular sugerindo anquilose fibrosa da ATM. ■ Fossa temporal. ● Tecido 
conjuntivo fibroso denso com presença de fibras colágenas. * 
Neoformação óssea. Coto da fratura desvitalizado com lacunas de 
reabsorção e tecido de granulação (seta). ▲ Áreas de tecido 
cartilaginoso. ABCD - H&E. EFGH – Tricrômio de Masson. IJKL - 
PicroSírius Red. Aumento 32 x ............................................................. 99 

 

Figura 5.6 - Fotomicrografias de lâminas histológicas do Grupo IV - Fratura de côndilo 
+ Cell Sheet + PBMT. Nos períodos de 15, 30 e 90 dias. AEI – Côndilo 
centralizado na fossa temporal com disco articular interposto (seta). * 
Neoformação óssea. # Organização das fibras musculares. + 
Organização da medula hematopoiética. ABCD - H&E. EFGH – Tricrômio 
de Masson. IJKL - PicroSírius Red. Aumento 32 x .............................. 101 

 

Figura 5.7 - Fotomicrografias de lâminas da imunoistoquímica por BrdU na região do 
calo ósseo. Grupo Controle - Fratura de côndilo: Presença de células 
BrdU-negativas. Grupos III e IV - Cell Sheet e Cell Sheet + PBMT: 
Presença de células BrdU-positivas e BrdU-negativas. Setas indicam 
osteoblastos e osteócitos com marcação positiva para BrdU. Aumento 
400 x ................................................................................................... 104 

 

 



 

LISTA DE GRÁFICOS  

 

 

Gráfico 5.1 - Média e desvio padrão das taxas de ganho ou perda de peso (em g) dos 
animais por grupo e respectivos períodos experimentais. Letras 
maiúsculas diferentes representam diferença estatística entre grupos, no 
mesmo período de sacrifício. E letras minúsculas diferentes representam 
diferença estatística entre os períodos de sacrifício no mesmo grupo. 
Teste de Tukey ao nível de significância de 5%. ................................. 75 

 
Gráfico 5.2 - Média e desvio padrão do volume ósseo (em mm3). ANOVA – 1 critério 

(p < 0,01). Letras minúsculas diferentes representam diferença 
estatística entre os períodos de sacrifício no mesmo grupo. E letras 
maiúsculas diferentes representam diferença entre grupos, no mesmo 
período de sacrifício. Tukey (p < 0,05) ................................................. 76 

 
Gráfico 5.3 - Média e desvio padrão do volume ósseo (em mm3). ANOVA – 2 critérios 

(p < 0,01). Letras diferentes representam diferença estatística entre si. 
Tukey (p < 0,05). .................................................................................. 77 

 
Gráfico 5.4 - Média e desvio padrão do volume ósseo (em mm3). ANOVA – 2 critérios 

(p < 0,01). Letras diferentes representam diferença estatística entre si. 
Tukey (p < 0,05). .................................................................................. 77 

 
Gráfico 5.5 - Média e desvio padrão do volume ósseo (em mm3). ANOVA – 2 critérios 

(p < 0,01). Letras diferentes representam diferença estatística entre si. 
Tukey (p < 0,05).. ................................................................................. 77 

 
Gráfico 5.6 - Média e desvio padrão do volume ósseo (em mm3). ANOVA – 2 critérios 

(p < 0,01). Letras diferentes representam diferença estatística entre si. 
Tukey (p < 0,05). .................................................................................. 77 

 
Gráfico 5.7 - Média e desvio padrão do volume ósseo (em mm3). ANOVA – 2 critérios 

(p < 0,01). Letras diferentes representam diferença estatística entre si. 
Tukey (p < 0,05). .................................................................................. 78 

 
Gráfico 5.8 - Média e desvio padrão do volume ósseo (em mm3). ANOVA – 2 critérios 

(p < 0,01). Letras diferentes representam diferença estatística entre si. 
Tukey (p < 0,05). .................................................................................. 78 

 
Gráfico 5.9 - Média e desvio padrão do volume ósseo relativo (em %). ANOVA – 1 

critério (p < 0,01). Letras minúsculas diferentes representam diferença 
estatística entre os períodos de sacrifício no mesmo grupo. E letras 
maiúsculas diferentes representam diferença entre grupos, no mesmo 
período de sacrifício. Tukey (p < 0,05). ................................................ 79 

 
Gráfico 5.10 -Média e desvio padrão do volume ósseo relativo (em %). ANOVA – 2 

critérios (p < 0,01). Letras diferentes representam diferença estatística 
entre si. Tukey (p < 0,05). .................................................................... 80 

 



 
 

Gráfico 5.11 -Média e desvio padrão do volume ósseo relativo (em %). ANOVA – 2 
critérios (p < 0,01). Letras diferentes representam diferença estatística 
entre si. Tukey (p < 0,05) ..................................................................... 80 

 
Gráfico 5.12 -Média e desvio padrão do volume ósseo relativo (em %). ANOVA – 2 

critérios (p < 0,01). Letras diferentes representam diferença estatística 
entre si. Tukey (p < 0,05) ..................................................................... 80 

 
Gráfico 5.13 -Média e desvio padrão do volume ósseo relativo (em %). ANOVA – 2 

critérios (p < 0,01). Letras diferentes representam diferença estatística 
entre si. Tukey (p < 0,05). .................................................................... 80 

 
Gráfico 5.14 -Média e desvio padrão do volume ósseo relativo (em %). ANOVA – 2 

critérios (p < 0,01). Letras diferentes representam diferença estatística 
entre si. Tukey (p < 0,05) ..................................................................... 80 

 
Gráfico 5.15 -Média e desvio padrão do volume ósseo relativo (em %). ANOVA – 2 

critérios (p < 0,01). Letras diferentes representam diferença estatística 
entre si. Tukey (p < 0,05). .................................................................... 80 

 
Gráfico 5.16 -Média e desvio padrão da espessura trabecular (em mm). ANOVA – 1 

critério (p < 0,01). Letras minúsculas diferentes representam diferença 
estatística entre os períodos de sacrifício no mesmo grupo. Tukey (p < 
0,01) .................................................................................................... 81 

 
Gráfico 5.17 -Média e desvio padrão da espessura trabecular (em mm). ANOVA – 2 

critérios (p < 0,01). Letras diferentes representam diferença estatística 
entre si. Tukey (p < 0,05) ..................................................................... 82 

 
Gráfico 5.18 -Média e desvio padrão da espessura trabecular (em mm). ANOVA – 2 

critérios (p < 0,05). Letras diferentes representam diferença estatística 
entre si. Tukey (p < 0,05) ..................................................................... 82 

 
Gráfico 5.19 -Média e desvio padrão da espessura trabecular (em mm). ANOVA – 2 

critérios (p < 0,01). Letras diferentes representam diferença estatística 
entre si. Tukey (p < 0,05) ..................................................................... 82 

 
Gráfico 5.20 -Média e desvio padrão da espessura trabecular (em mm). ANOVA – 2 

critérios (p = 0,092) .............................................................................. 82 
 
Gráfico 5.21 -Média e desvio padrão da espessura trabecular (em mm). ANOVA – 2 

critérios (p = 0,06) ................................................................................ 83 
 
Gráfico 5.22 -Média e desvio padrão da espessura trabecular (em mm). ANOVA – 2 

critérios (p < 0,05). Letras diferentes representam diferença estatística 
entre si. Tukey (p < 0,05) ..................................................................... 83 

 
 
 



 

Gráfico 5.23 -Média e desvio padrão do número de trabéculas (em 1/mm). ANOVA – 
1 critério (p < 0,05). Letras minúsculas diferentes representam diferença 
estatística entre os períodos de sacrifício no mesmo grupo. E letras 
maiúsculas diferentes representam diferença entre grupos, no mesmo 
período de sacrifício. Tukey (p < 0,05) ................................................. 84 

 
Gráfico 5.24 -Média e desvio padrão do número de trabéculas (em 1/mm). ANOVA – 

2 critérios (p < 0,01). Letras diferentes representam diferença estatística 
entre si. Tukey (p < 0,05). .................................................................... 85 

 
Gráfico 5.25 -Média e desvio padrão do número de trabéculas (em 1/mm).  ANOVA – 

2 critérios (p < 0,05). Letras diferentes representam diferença estatística 
entre si. Tukey (p < 0,05) ..................................................................... 85 

 
Gráfico 5.26 -Média e desvio padrão do número de trabéculas (em 1/mm). ANOVA – 

2 critérios (p < 0,01). Letras diferentes representam diferença estatística 
entre si. Tukey (p < 0,05). .................................................................... 85 

 
Gráfico 5.27 -Média e desvio padrão do número de trabéculas (em 1/mm). ANOVA – 

2 critérios (p < 0,01). Letras diferentes representam diferença estatística 
entre si. Tukey (p < 0,05) ..................................................................... 85 

 
Gráfico 5.28 -Média e desvio padrão do número de trabéculas (em 1/mm). ANOVA – 

2 critérios (p < 0,01). Letras diferentes representam diferença estatística 
entre si. Tukey (p < 0,05). .................................................................... 85 

 
Gráfico 5.29 -Média e desvio padrão do número de trabéculas (em 1/mm). ANOVA – 

2 critérios (p < 0,01). Letras diferentes representam diferença estatística 
entre si. Tukey (p < 0,05) ..................................................................... 85 

 
Gráfico 5.30 -Média e desvio padrão do número de separação entre as trabéculas (em 

mm) ...................................................................................................... 86 
 
Gráfico 5.31 -Média e desvio padrão do número de separação entre as trabéculas (em 

mm) ...................................................................................................... 87 
 
Gráfico 5.32 -Média e desvio padrão do número de separação entre as trabéculas (em 

mm) ...................................................................................................... 87 
 
Gráfico 5.33 -Média e desvio padrão do número de separação entre as trabéculas (em 

mm) ...................................................................................................... 87 
 
Gráfico 5.34 -Média e desvio padrão do número de separação entre as trabéculas (em 

mm) ...................................................................................................... 87 
 
Gráfico 5.35 -Média e desvio padrão do número de separação entre as trabéculas (em 

mm) ...................................................................................................... 88 
 



 
 

Gráfico 5.36 -Média e desvio padrão do número de separação entre as trabéculas (em 
mm). ANOVA – 2 critérios (p < 0,05). Letras diferentes representam 
diferença estatística entre si. Tukey (p < 0,05) .................................... 88 

 
Gráfico 5.37 -Média e desvio padrão da densidade da conectividade óssea (em 

1/mm3) ................................................................................................. 89 
 
Gráfico 5.38 -Média e desvio padrão da densidade da conectividade óssea (em 

1/mm3) ................................................................................................. 89 
 
Gráfico 5.39 -Média e desvio padrão da densidade da conectividade óssea (em 

1/mm3) ................................................................................................. 89 
 
Gráfico 5.40 -Média e desvio padrão da densidade da conectividade óssea (em 

1/mm3) ................................................................................................. 90 
 
Gráfico 5.41 -Média e desvio padrão da densidade da conectividade óssea (em 

1/mm3) ................................................................................................. 90 
 
Gráfico 5.42 -Média e desvio padrão da densidade da conectividade óssea (em 

1/mm3) ................................................................................................. 90 
 
Gráfico 5.43 -Média e desvio padrão da densidade da conectividade óssea (em 

1/mm3) ................................................................................................. 90 
 
Gráfico 5.44 -Média e desvio padrão do SMI. Letras minúsculas diferentes 

representam diferença estatística entre os períodos de sacrifício no 
mesmo grupo. Tukey (p < 0,05). .......................................................... 91 

 
Gráfico 5.45 -Média e desvio padrão do SMI

 ............................................................................................................. 92 
 
Gráfico 5.46 -Média e desvio padrão do SMI

 ............................................................................................................. 92 
 
Gráfico 5.47 -Média e desvio padrão do SMI. Letras diferentes representam diferença 

estatística entre si. Tukey (p < 0.05) .................................................... 92 
 
Gráfico 5.48 -Média e desvio padrão do SMI

 ............................................................................................................. 92 
 
Gráfico 5.49 -Média e desvio padrão do SMI. Letras diferentes representam diferença 

estatística entre si. Tukey (p < 0.01) .................................................... 92 
 
Gráfico 5.50 -Média e desvio padrão do SMI

 ............................................................................................................. 92 
 



 

LISTA DE TABELAS 

 

 

Tabela 4.1 - Descrição dos parâmetros de irradiação aplicados na PBMT utilizada 
nos grupos experimentais FC+PBMT e Cell Sheet+PBMT. ................. 66 

 

Tabela 4.2 - Parâmetros para o escaneamento para MicroCT ................................ 68 
 

 



 
 



 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

 

µA microampère 

µm Micrômetro 

1/mm um por milímetro 

1/mm3 um por milímetro cúbico 

ad libitum do latim “à vontade” 

AlGaAs diodo de arsenieto de gálio e alumínio 

ANOVA análise de variância 

ARRIVE Animal Research: Reporting of in vivo experiments 

ATM articulação temporomandibular 

ATP trifosfato de adenosina 

BrdU 5-bromo-2´-desoxiuridina 

cAMP monofosfato de adenosina cíclica 

CD4+ cluster differentiation 4 

CD8+ cluster differentiation 8 

CEP Comitê de Ética em Pesquisa 

CEUA Comitê de Ética no Uso de Animais 

Cm Centímetro 

cm2 centímetro quadrado 

CNPq Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

CO2 dióxido de carbono 

CS Cell Sheet 

DNA ácido desoxirribonucleico 

DPSC células-tronco da polpa dentária 

EDTA Ácido etilenodiamino tetra-acético (Ethylenediamine tetraacetic acid) 

et al. Et alii, do latim “e outros” 

FAPESP Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo 

FC fratura de côndilo 

FOUSP Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo 

Foxp3+ forkhead box p3 

G Gramas 



 
 

GaAs diodo arseneto de gálio 

GMSC células-tronco mesenquimais gengivais (do inglês “gengival 

mesenchymal stem cell’) 

H&E hematoxilina & eosina 

HCl ácido clorídrico 

hDPSC células-tronco da polpa dentária humana 

IFN-γ interferon gama 

IL-1β interleucina 1 beta 

IL-2 interleucina 2 

IL-6 interleucina 6 

IL-10+ interleucina 10 

InGaAlP diodo de fosfeto de índio-gálio-alumínio 

J Joules 

J/cm2 joules por centímetro quadrado 

KV Quilovolt 

LED diodo emissor de luz (do inglês: “Light Emitting Diode”) 

M Molar 

Mclono meio de cultura clonogênico 

mg/Kg miligramas por quilo 

MicroCT microtomografia computadorizada 

Min Minutos 

mL Mililitro 

mM Milimolar 

Mm Milímetro 

mm3 milímetros cúbicos 

mol/L mol por litro 

MTX Metotrexato 

MVC meio com vitamina C 

mW Miliwatts 

mW/cm2 miliwatts por centímetro quadrado 

Na2B4O7 tetraborato de sódio anidro 

Nm Nanômetro 

no Número 



 

P1 uma passagem 

P3 três passagens 

P4 quatro passagens 

PBMT fotobiomodulação (do inglês “photobiomodulation therapy”) 

PBSA tampão fosfato-salina sem cálcio e sem magnésio 

PDLSC células-tronco do ligamento periodontal (do inglês “periodontal 

ligament stem cells”) 

pH potencial hidrogeniônica 

RANKL ligante do receptor ativador do fator nuclear kappa B 

ROI região de interesse 

RUNX-2 fator de transcrição relacionado ao runt-2 

S Segundos 

SHED células-tronco da polpa dentária de dentes decíduos exfoliados (do 

inglês “Stem Cells from Human Exfoliated Deciduous Teeth”) 

SMI índice de estrutura de modelo (do inglês “structure model index”) 

TGF-β fator de transformação do crescimento beta 

TNF-α fator de necrose tumoral alfa (do inglês “tumor necrosis factor") 

U/mL unidades por mililitro 

UI/kg unidades internacionais por quilo 

VEGF fator de crescimento endotelial vascular 

VOI volume de interesse 

W/cm2 watts por centímetro quadrado 

μg/mL microgramas por mililitro 

μM Micromolar 

 

 



 
 



 

LISTA DE SÍMBOLOS 

 

 

% por cento 

< menor que 

= igual a 

> maior que 

≤ menor ou igual a 

® marca registrada 

° graus 

°C graus Celsius 

106 1.000.000 

 

 

 



 
 



 

SUMÁRIO 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO…………………………………………………………………… 33 

2 REVISÃO DA LITERATURA......................................................................... 35 

2.1 Fratura de côndilo....................................................................................... 35 

2.2 Células-tronco............................................................................................. 42 

2.3 Fotobiomodulação (PBMT)......................................................................... 50 

3 PROPOSIÇÃO.............................................................................................. 59 

4 MATERIAL E MÉTODOS.............................................................................. 61 

4.1 Parecer do comitê de ética em pesquisa................................................... 61 

4.2 Estudo in vitro.............................................................................................. 61 

4.2.1 Cultivo celular................................................................................................ 61 

4.2.2 Cell sheets………………………………………………………………………… 62 

4.3 Estudo in vivo.............................................................................................. 63 

4.3.1 Seleção e manutenção dos animais.............................................................. 63 

4.3.2 Realização do procedimento cirúrgico........................................................... 64 

4.3.3 Grupos experimentais................................................................................... 65 

4.3.4 Terapia de fotobiomodulação........................................................................ 66 

4.3.5 Períodos e forma de sacrifício........................................................................ 67 

4.4 Exame por microtomografia computadorizada......................................... 68 

4.5 Preparo histológico..................................................................................... 68 

4.6 Análise imaginológica................................................................................. 69 

4.7 Análise histológica em microscopia óptica – Hematoxilina & Eosina..... 70 

4.8 Análise histoquímica por Tricrômio de Masson e PicroSírius Red.......... 70 

4.9 Análise imunoistoquímica - Cell tracking.................................................. 71 

4.10 Análise estatística....................................................................................... 71 

5 RESULTADOS.............................................................................................. 73 

5.1 Achados macroscópicos............................................................................ 73 

5.2 Avaliação do peso dos animais.................................................................. 73 

5.3 Avaliação imaginológica............................................................................. 75 

5.3.1 Volume ósseo................................................................................................ 75 



 
 

5.3.2 Volume ósseo relativo................................................................................... 78 

5.3.3 Espessura trabecular..................................................................................... 81 

5.3.4 Número de trabéculas................................................................................... 83 

5.3.5 Separação entre as trabéculas..................................................................... 86 

5.3.6 Densidade da conectividade óssea............................................................... 88 

5.3.7 Índice de estrutura de modelo (SMI).............................................................. 90 

5.3.8 Microtomografias........................................................................................... 93 

5.4 Avaliação histológica e histoquímica........................................................ 94 

5.4.1 Grupo I - Fratura de côndilo........................................................................... 94 

5.4.2 Grupo II - Fratura de côndilo + PBMT............................................................. 95 

5.4.3 Grupo III - Fratura de côndilo + Cell Sheet..................................................... 97 

5.4.3 Grupo IV - Fratura de côndilo + Cell Sheet + PBMT....................................... 99 

5.5 Avaliação imunoistoquímica...................................................................... 102 

6 DISCUSSÃO................................................................................................. 105 

7 CONCLUSÕES............................................................................................. 119 

 REFERÊNCIAS............................................................................................. 121 

 ANEXOS....................................................................................................... 129 

 

 



33 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

 Lesões traumáticas do complexo maxilofacial representam um importante 

problema de saúde mundial e estão frequentemente associadas a grave morbidade, 

perda de função e desfiguração dos pacientes (Brasileiro; Passeri, 2006). O 

diagnóstico e o tratamento das fraturas de côndilo são controversos na literatura 

(Villarreal et al., 2004; Zachariades et al., 2006). Geralmente estas fraturas ocorrem 

com desvio medial (Joos; Kleinheinz, 1998; Silvennoinen et al., 1992; Teixeira et al., 

2006). O tratamento de fratura de côndilo pode ser cirúrgico ou conservador, sendo o 

conservador mais favorável no prognóstico de tratamentos de crianças, adolescentes 

e de fraturas intracapsulares (Joos e Kleinheinz, 1998; Luz; de Araújo, 2001; Neff et 

al., 2014; Chrcanovic, 2015; Theologie-Lygidakis et al., 2016). 

 

Células-tronco são capazes de autorrenovação, proliferação e diferenciação 

em múltiplas linhagens (Pittenger et al., 1999). Existem células-tronco de origens 

embrionárias e adultas (Xie et al., 2015). Células-tronco adultas foram isoladas a partir 

de vários tecidos incluindo medula óssea, tecido neural, pele, retina, músculo 

esquelético, folículos capilares e polpa dentária (Gronthos et al., 2002; Mao et al., 

2006; Miura et al., 2003). Uma célula tronco embrionária sofre diferenciação que é 

dependente do estímulo que ela recebe e do local em que ela se encontra já as 

células-tronco presentes no tecido muscular, nervoso ou da polpa dentária, apesar de 

não se remodelarem durante a vida pós-natal, todas têm a capacidade de se 

diferenciar em resposta a lesões (Gronthos et al., 2000). 

 

Enquanto a engenharia tecidual vem demonstrando grande potencial de 

avanço, a utilização de arcabouços apresenta limitações o que leva a necessidade de 

novas metodologias. Diversos desafios existem para o desenvolvimento da 

bioengenharia de órgãos e tecidos. Entre esses desafios estão a necessidade de um 

arcabouço ser bioativo e biocompatível, apresentar capacidade de promover a 

maturação e possibilitar a síntese de matriz extracelular, não impedir a migração 

celular, ou causar resposta inflamatória do hospedeiro, não limitar a capacidade de 

revascularização e possibilitar o desenvolvimento tecidual com as características do 

tecido nativo (Mao et al., 2006; Wei et al., 2012; Xie et al., 2015; Pedroni et al., 2019). 
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Nesse contexto, os estudos que aplicam a engenharia de cultivos do tipo "Lençol 

Celular" (CS, Cell Sheet) de células-tronco adultas tem se mostrado uma alternativa 

contemporânea promissora. 

 

A tecnologia aplicada no desenvolvimento de membranas celulares consiste na 

indução da adesão reversível de células-tronco nas placas de cultura por estímulos 

específicos e manutenção dessa organização estrutural. Um dos estímulos para 

obtenção de Cell Sheets é a suplementação do meio de cultivo com vitamina C, 

substância que apresenta efeitos positivos no metabolismo celular, tais como indução 

de proliferação com manutenção da viabilidade celular ( Wei et al., 2012; Pedroni et 

al., 2019). As aplicações terapêuticas das membranas celulares são diversas e têm 

apresentado sucesso na regeneração de tecidos como do ligamento periodontal, 

córnea, miocárdio e tecidos ósseos (Miyahara et al., 2006; Matsuda et al., 2007; Xie 

et al., 2015; Wei et al., 2012; Pedroni et al., 2019). 

 

A terapia de fotobiomodulação (PBMT do inglês “Photobiomodulation Therapy”) 

vem sendo utilizada em diversos estudos para estimulação da proliferação celular e 

da reparação tecidual. A PBMT é definida como uma forma de terapia de luz que utiliza 

formas não-ionizantes de fontes de luz, incluindo lasers, LEDs e luz de banda larga, 

no espectro visível e infravermelho. Trata-se de um processo não térmico envolvendo 

cromóforos endógenos desencadeando eventos fotofísicos e fotoquímicos em várias 

escalas biológicas. Este processo resulta em efeitos terapêuticos benéficos tais como 

o alívio da dor ou inflamação, a imunomodulação e a promoção da cicatrização de 

feridas e regeneração de tecidos (Anders et al., 2015). O uso da terapia de luz 

denominada PBMT é capaz de modular o comportamento de células-tronco. Estudos 

observaram a capacidade da PBMT de estimular a proliferação celular, o 

metabolismo, a transdução de sinal e expressão gênica, contribuindo com os 

benefícios terapêuticos das células-tronco (Arany, 2016; Fekrazad c 2016; Marques 

et al., 2016). Nossa hipótese era de que uma intervenção cirúrgica, associada à 

engenharia tecidual mediada por membranas de células-tronco e à terapia de 

fotobiomodulação, poderiam ser aplicadas para desfechos positivos na regeneração 

de fratura de côndilo no modelo experimental. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

2.1 Fratura de côndilo 

 

 

 Ellis et al. (1985) reportaram um levantamento epidemiológico, na Escócia, de 

casos de fraturas maxilofaciais, durante um período de 10 anos. Eles observaram que 

as principais causas de fratura de côndilo são acidentes de trânsito, assaltos e quedas. 

Sendo mais prevalente em pacientes do sexo masculino. Dentre as fraturas 

maxilomandibulares a mandíbula foi o osso mais envolvido, sendo o côndilo e a base 

da mandíbula as regiões mais afetadas, representando 31,57% e 33,07% dos casos 

respectivamente. 

 

 Silvennoinen et al. (1992) publicaram um estudo epidemiológico sobre fraturas 

de côndilo ocorridas num período de 2 anos. A prevalência maior foi para pacientes 

do sexo masculino. Os principais fatores etiológicos foram violência interpessoal, 

quedas e acidentes automobilísticos consecutivamente. As fraturas causadas por 

violência interpessoal apresentavam as características de localização subcondilar 

sem desvio. 56,15 % dos pacientes foram tratados por redução cirúrgica e os autores 

concluíram que o tratamento cirúrgico deve ser indicado em casos de fratura com 

deslocamento do fragmento para fora da cavidade articular. 

 

 Joos e Kleinheinz (1998) apresentaram um estudo epidemiológico de pacientes 

com fratura de côndilo, na Alemanha, atendidos durante o período de dois anos. A 

prevalência foi maior em pacientes do sexo masculino e a principal causa foi acidente 

automobilístico. A maior parte das fraturas diagnosticadas ocorreram com desvio. Os 

autores apresentaram uma relação entre o ângulo de desvio das fraturas e o aumento 

da perda de altura do ramo da mandíbula, o que pode aumentar o risco de insucesso 

no tratamento com desfechos de assimetria e perda de função. O tratamento realizado 

foi cirúrgico com redução aberta e fixação interna rígida ou conservador com bloqueio 

maxilomandibular. As indicações para realização de tratamento cirúrgico com redução 

aberta foram para os casos de pacientes com fratura de côndilo bilateral, pacientes 

desdentados ou com associação de outras fraturas. E as indicações absolutas para o 
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tratamento conservador apresentadas pelos autores foram para os casos de fratura 

de côndilo em crianças, fraturas altas de colo do côndilo ou fraturas intracapsulares. 

 

 Villarreal et al. (2004) realizam um estudo epidemiológico e verificaram que a 

prevalência de ocorrência de fraturas de côndilo foi maior em pacientes do sexo 

masculino e a principal etiologia foi acidente de trânsito. A maior parte das fraturas 

ocorreu com desvio medial e anterior. Os autores apresentaram que as formas de 

tratamento foram cirúrgica, pela redução aberta com fixação interna rígida, ou 

conservadora, com proservação e bloqueio maxilomandibular. O tratamento por 

redução aberta apresentou melhores resultados funcionais e aumentou a incidência 

de deformidades condilares e assimetria facial em comparação ao tratamento 

conservador. 

 

 Ellis e Throckmorton (2005) apresentaram considerações biológicas sobre 

adaptações que devem ocorrer, durante o reparo da fratura de côndilo, para fornecer 

ao paciente um resultado satisfatório independente do tratamento proposto. Os 

autores discutem sobre a importância de adaptações neuromusculares, esqueléticas 

e oclusais da dentição para o reparo adequado em caso de escolha do tratamento 

conservador. A função dos músculos, que tem origem e inserção nas estruturas da 

ATM, é importante para o reestabelecimento adequado no reparo da fratura. Os 

autores afirmam que a fratura unilateral tem o prognóstico favorável em relação a 

fratura bilateral. As adaptações são importantes mesmo na escolha pelo tratamento 

cirúrgico, que apresenta não somente os riscos cirúrgicos de insucesso, mas também 

deve ser avaliada a manutenção do suprimento sanguíneo ao côndilo para evitar sua 

possível reabsorção ou seu remodelamento inadequado. 

 

 Zachariades et al. (2006) apresentaram em seu estudo epidemiológico, durante 

um período de 7 anos, de pacientes com fratura de côndilo que a prevalência foi maior 

em pacientes do sexo masculino. O principal fator etiológico foi acidente 

automobilístico. As fraturas ocorreram na maior parte de forma unilateral com desvio. 

O tratamento foi cirúrgico ou conservador, sendo que o conservador apresentou 

resultados satisfatórios, principalmente nos casos onde utilizaram bloqueio 

maxilomandibular. Os autores apresentaram como indicações absolutas para o 

tratamento conservador nos casos de fraturas intracapsulares, fraturas na cabeça do 
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côndilo, fraturas com envolvimento das superfícies articulares ou para pacientes que 

não apresentavam oportunidade cirúrgica. 

 

 Brasileiro e Passeri (2006) avaliaram as características das fraturas 

maxilofaciais, durante um período de 5 anos no Brasil, e observaram que a maior 

prevalência dos traumas foi em pacientes do sexo masculino. As principais causas 

foram acidentes de trânsito, quedas e assaltos. A mandíbula e o complexo zigomático 

foram os ossos mais afetados sendo o côndilo a região mais envolvida, 

compreendendo 15,8% dos casos. 

 

 Yao et al. (2014) realizaram uma revisão sistemática de literatura comparando 

o tratamento cirúrgico versus o conservador para fraturas de côndilo de mandíbula. 

Os resultados das metanálises mostraram que o tratamento cirúrgico possui 

resultados superiores em relação ao tratamento conservador para manter ou melhorar 

a abertura máxima da boca, bem como a relação oclusal maxilomandibular adequada. 

Entretanto os autores apresentaram que não existe diferença entre os tratamentos 

para os desfechos de simetria facial, dor articular pós operatória ou movimentos 

mandibulares. Os autores sugeriram que o tratamento cirúrgico deve ser realizado em 

pacientes com mais de 16 anos com fratura em base de côndilo, com desvio 

acentuado, com luxação ou na presença de má oclusão resultante da fratura de 

côndilo. 

 

 Neff et al. (2014) publicaram um documento de divulgação de posicionamento 

de cirurgiões sobre o tratamento cirúrgico de fraturas de côndilo durante o 2º Simpósio 

Internacional de Osteossíntese de Fratura Condilar em Marselha na França. Com 

base na votação de cirurgiões bucomaxilofaciais especialistas e participantes do 

evento. Os cirurgiões avaliaram possíveis tratamentos e desfechos de casos clínicos 

de fratura subcondilares, de colo e de cabeça do côndilo, associação de endoscopia 

para auxiliar no tratamento das fraturas de côndilo e tratamento de crianças e 

adolescentes. Com o resultado da pesquisa realizada os autores concluíram que o 

tratamento cirúrgico por redução aberta com fixação interna rígida é considerado o 

tratamento de primeira escolha nas fraturas de base e colo de côndilo. Além disso os 

cirurgiões consideram que a abordagem endoscópica é uma alternativa para auxiliar 

no tratamento com restrições a casos específicos. E também concluíram que o 
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tratamento de fraturas de cabeça de côndilo e em pacientes em fase de crescimento 

não são mais casos restritos ao tratamento conservador podendo ser abordados 

cirurgicamente com a avaliação pré operatória adequada. 

 

 Kommers et al. (2014) apresentaram um estudo epidemiológico retrospectivo 

apresentando casos de pacientes que foram submetidos a reoperação com cirurgia 

ortognática devido à má oclusão causada por insucesso no tratamento da fratura de 

côndilo. Os autores reportaram casos de insucesso tanto no tratamento cirúrgico, com 

redução aberta e fixação interna rígida, quanto no conservador, com bloqueio 

maxilomandibular. Os autores reportaram que as maloclusões diagnosticadas foram 

mordida aberta, retrognatia maxilar ou mandibular ou ainda desvio mandibular lateral. 

A cirurgia ortognática foi realizada com osteotomias e fixação interna rígida para 

correção das maloclusões. Os autores recomendaram a importância da avaliação 

adequada do intervalo de tempo entre o tratamento inicial do trauma e o diagnóstico 

da má oclusão para o plano de tratamento adequado. 

 

 Boffano et al. (2015) apresentaram um levantamento epidemiológico 

multicêntrico de traumatologia bucomaxilofacial, realizado na Europa, pelo período de 

um ano, e concluíram que a maior prevalência de pacientes era do sexo masculino. 

As causas mais frequentes foram assaltos e quedas superando acidentes de trânsito. 

O osso mais envolvido foi a mandíbula e a região mais afetada foi o côndilo 

mandibular. 

 

 Chrcanovic (2015) realizou uma revisão sistemática de literatura para verificar 

se existiam diferenças significativas nos desfechos clínicos entre o tratamento 

cirúrgico com redução aberta e fixação interna rígida e o tratamento conservador das 

fraturas de côndilo em pacientes adultos. Com os resultados da metanálise o autor 

concluiu que o tratamento cirúrgico fornece um melhor resultado clínico pós 

operatório, em relação ao risco de desenvolvimento de má oclusão e funcionabilidade 

de movimentos mandibulares, entretanto aumenta o risco de infecção quando 

comparado ao tratamento conservador de fratura de côndilo de mandíbula. 

 

 Al-Moraissi e Ellis (2015) realizaram uma revisão sistemática de literatura 

comparando os desfechos do tratamento cirúrgico, com redução aberta e fixação 
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interna rígida, versus o tratamento conservador da fratura de côndilo. Os resultados 

da metanálise demonstraram resultados superiores para o tratamento cirúrgico 

quando comparado ao conservador em pacientes adultos. Os autores também 

concluem que outras variáveis, como custo do tratamento e satisfação do paciente, 

também devem ser avaliadas previamente para determinar o plano de tratamento de 

fraturas condilares em adultos. 

 

 Theologie-Lygidakis et al. 2016 apresentaram um estudo clínico retrospectivo 

sobre o tratamento conservador de fratura de côndilo em crianças. Os autores 

apresentaram os desfechos, de um período de 15 anos, com ausência de 

complicações funcionais de movimentação mandibular ou comprometimento estético 

dos pacientes atendidos. O tratamento conservador proposto inclui utilização ou não 

de bloqueio maxilomandibular e inclui também intervenção multiprofissional com 

fisioterapia e fonoaudiologia. Os autores concluíram que o tratamento de escolha para 

casos de fratura de côndilo em crianças e adolescentes deve ser o conservador. 

 

 Li et al. (2019) realizaram uma revisão sistemática da literatura comparando a 

abordagem cirúrgica, com redução aberta e fixação interna rígida, versus 

conservadora no tratamento de fraturas extracapsulares de côndilo mandibular. Com 

os resultados da metanálise os autores concluíram que o tratamento cirúrgico 

apresenta desfechos superiores em relação ao conservador fornecendo melhores 

resultados funcionais. 

 

 

Modelo experimental 

 

 

 Luz et al. (1991) desenvolveram um dispositivo para produção de força de 

impacto resultando em trauma indireto em região de ATM de ratos. Os autores 

utilizaram ratos adultos que foram submetidos ao trauma indireto na região da 

articulação temporomandibular, com a utilização do dispositivo desenvolvido, no lado 

direito, sendo o esquerdo como controle e verificaram que apesar do trauma os 

animais tiveram aumento de peso ao longo do tempo. Houve fratura na fossa articular 

e lesões na superfície articular e no disco articular. O remodelamento foi por formação 
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de calo ósseo e após o período de três meses foram observadas estruturas articulares 

com características de normalidade e sinais de remodelamento ósseo. 

 

 Teixeira et al. (1998) propuseram um modelo experimental de fratura de 

côndilo, com desvio medial, em ratos, com utilização de pinça mosquito (Halstead) 

que permite a avaliação do reparo ósseo e das estruturas da articulação 

temporomandibular. Neste modelo experimental foi possível realizar avaliações 

histológicas nos períodos de 1, 7, 15, 30 e 90 dias pós fratura. Os autores verificaram 

que os animais recuperaram peso ao longo do tempo. Foi concluído que o reparo da 

fratura experimental foi por formação de calo ósseo com reposicionamento do côndilo 

centralizado na cavidade articular. 

 

 Luz e de Araújo (2001) utilizaram o modelo experimental de fratura de côndilo, 

com desvio medial, para avaliar o desvio mandibular em relação à base do crânio em 

ratos jovens. Os autores realizaram a mensuração angular de desvio da mandíbula 

em relação a base do crânio utilizando radiografias em norma axial sendo verificada 

uma tendência de desvio da mandíbula para o lado fraturado entretanto sem diferença 

estatística entre o grupo experimental e o grupo controle, no qual os animais foram 

submetidos ao mesmo procedimento, limitado à exposição do processo condilar. Foi 

realizada avaliação histológica nos períodos de 1, 7, 15, 30 e 90 dias de pós operatório 

e os autores apresentaram a evolução histológica do reparo da fratura de côndilo com 

desvio medial que ocorre por formação de calo ósseo com reposicionamento do 

côndilo centralizado na cavidade articular com interposição do disco articular e 

organização das estruturas da ATM. 

 

 Yücel et al. (2002) utilizou o modelo de fratura de côndilo por trauma indireto 

para avaliar o reparo da fratura das estruturas da ATM em ratos. Os autores 

compararam o modelo de trauma indireto proposto versus o trauma direto. Foi relatado 

que o reparo da fratura de côndilo induzida por trauma pode promover alteração nas 

fibras dos tecidos musculares adjacentes e até desenvolver anquilose fibrosa da ATM.  

 

 Teixeira et al. (2006) utilizaram o modelo experimental de fratura de côndilo, 

com desvio medial, para avaliar alterações esqueléticas em ratos em fase de 

crescimento. Os animais foram eutanasiados após o período de 3 meses de 
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realização do procedimento cirúrgico experimental. Os autores realizaram 

mensurações cefalométricas retilíneas em radiografias axiais do crânio e laterais das 

hemimandíbulas e concluíram que a fratura de côndilo com desvio medial pode induzir 

mudanças degenerativas no côndilo afetando o comprimento da altura do ramo da 

mandíbula causando assimetria mandibular com consequências na maxila. 

 

 Bouxsein et al. (2010) publicaram diretrizes para avaliação da microestrutura 

óssea em roedores utilizando microtomografia computadorizada para orientação dos 

pesquisadores assim como facilitar a interpretação e comparação entre os resultados 

das pesquisas realizadas. Além das orientações de todos os detalhes que devem ser 

divulgados no estudos realizados com microtomografias as diretrizes fornecem 

recomendações sobre (1) terminologia e unidades padronizadas, (2) informações a 

serem incluídas na descrição dos métodos para um determinado experimento e (3) 

um conjunto mínimo de variáveis de resultado que devem ser reportadas. 

 

 Rodrigues et al. (2011b) utilizaram o modelo experimental para avaliar o reparo 

da fratura de côndilo com desvio em ratos com desnutrição proteica. Os animais foram 

submetidos a dieta hipoproteica previamente a indução da fratura. A desnutrição 

prejudicou o reparo da fratura com indução de atrofia da fibrocartilagem articular, 

comprometimento da formação do calo ósseo, levando a assimetria facial e 

desenvolvimento de anquilose fibrosa. 

 

 Rodrigues et al. (2011a) avaliaram a simetria facial de ratos desnutridos 

submetidos a fratura experimental do processo condilar com desvio por meio de 

mensurações cefalométricas. Os autores utilizaram o modelo experimental para 

avaliar o desvio da linha média mandibular em relação à linha média maxilar, em ratos 

saudáveis e em ratos submetidos à desnutrição proteica a partir de radiografias axiais 

dos crânios dos animais. Foi observado que houve desvio da linha média mandibular 

para o lado fraturado, sendo o desvio maior nos ratos desnutridos. Os resultados do 

trabalho mostraram que a desnutrição proteica prejudica o reparo da fratura 

experimental de côndilo em ratos. 

 

 Kilkenny et al. (2012) publicaram as diretrizes refinadas para realização e 

divulgação de pesquisas realizadas em animais. Com o intuito de seguir as 
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recomendações para a substituição, refinamento e redução do uso de animais em 

pesquisa. 

 

 Cavalcanti et al. (2012) avaliaram a simetria facial de ratos tratados com 

metotrexato (MTX), em dose alta e baixa, submetidos à fratura experimental do 

processo condilar, com desvio medial, por meio de mensurações cefalométricas. O 

MTX é um análogo do ácido fólico utilizado em altas doses para o tratamento 

quimioterápico de neoplasias e em baixas doses como anti-inflamatório para artrite 

reumatoide e também para psoríase. Os autores concluíram que nos ratos que foram 

tratados com a quimioterapia, com a alta dose do medicamento, houve um efeito 

deletério na simetria facial pela redução no comprimento mandibular com alterações 

também na maxila e desvio progressivo da mandíbula em relação à base do crânio. 

 

 Cavalcanti et al. (2014) utilizaram o modelo experimental para avaliar o efeito 

do medicamento metotrexato (MTX) no reparo da fratura de côndilo, com desvio 

medial. Os animais foram distribuídos em quatro grupos experimentais e receberam 

os seguintes tratamentos, via intraperitoneal: I - Solução salina, II - MTX em alta dose, 

III - MTX em baixa dose e IV - Dexametasona. Os autores reportaram que houve 

alteração nos níveis séricos de fosfatase alcalina que se apresentaram diminuídos no 

grupo MTX alta dose e os animais não recuperaram peso ao longo do tempo nesse 

grupo. Foi concluído que o tratamento com o MTX em alta dose prejudicou o reparo 

ósseo da fratura de côndilo e induziu alterações degenerativas na ATM. Em um dos 

animais desse grupo foi reportado desenvolvimento de anquilose fibrosa da ATM. 

 

 

2.2 Células-tronco 

 

 

Pittenger et al. (1999) isolaram e caracterizaram células da crista ilíaca de 

doadores voluntários adultos como células-tronco mesenquimais adultas. As células-

tronco isoladas dos voluntários se diferenciaram em linhagens de adipócitos, 

condrócitos e osteócitos. Os autores descrevem que células-tronco são capazes de 

autorrenovação e possuem potencial de diferenciação em diversas linhagens. As 

células-tronco podem ser classificadas em embrionárias e adultas. As células-tronco 
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embrionárias derivam da massa interna do blastocisto; eles têm o potencial de dar 

origem a um organismo inteiro e de se diferenciar para todas as linhagens celulares. 

A maioria das células-tronco adultas são populações menores encontradas em órgãos 

e tecidos; elas não podem dar origem a um organismo, entretanto tem capacidade de 

se diferenciar em linhagens celulares específicas. A diferenciação das células-tronco 

ocorre por algum estímulo seja ele um trauma, uma doença ou o próprio 

envelhecimento. 

 

Gronthos et al. (2000) isolaram pela primeira vez células-tronco da polpa 

dentária humana (hDPSC) de terceiros molares. A caracterização dessas células 

como células-tronco foi possível por imunoistoquímica para marcadores específicos 

de superfície celular, tais como: CD14, CD34, CD44, CD45, CD146 entre outros. Os 

autores transplantaram as células isoladas, associadas a hidroxiapatita e fosfato 

tricálcico, para o dorso de ratos, imunossuprimidos, e avaliaram o tecido formado por 

microscopia de luz. Foi reportado a neoformação de tecido com estruturas 

semelhantes a dentina, odontoblastos e tecido pulpar. Os autores concluíram que a 

polpa dentária contém células clonogênicas, altamente proliferativas e capazes de 

regenerar um tecido, propriedades que as definem efetivamente como células-tronco. 

 

Gronthos et al. (2002) replicaram o estudo realizado em 2000, pelo mesmo 

autor e colaboradores, e relataram que ao serem transplantadas no dorso de ratos as 

hDPSC também foram consideradas capazes de se diferenciar em adipócitos e 

células semelhantes a neurônios. Além de sua capacidade de regenerar um complexo 

dentina-polpa que é composto de matriz mineralizada com túbulos revestidos por 

odontoblastos e tecido fibroso contendo vasos sanguíneos em um arranjo, semelhante 

ao complexo dentina-polpa encontrado em dentes humanos normais. 

 

Kee et al. (2002) descreveram marcadores de DNA de células em mitose em 

neurogênese. A injeção intraperitoneal de 5-Bromo-2´deoxiuridina (BrdU) marca 

células em divisão mitótica. A marcação permanece nas células-filhas resultantes da 

divisão. Os autores apresentaram que a identificação das células marcadas é possível 

por microscopia confocal de fluorescência. 
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Miura et al. (2003) isolaram células-tronco da polpa dentária de dentes 

decíduos exfoliados (SHED – do inglês “Stem Cells from Human Exfoliated Deciduous 

Teeth”). Os autores caracterizaram as células isoladas como células-tronco pela 

presença dos marcadores específicos de superfície STRO-1, CD-146, MEPE, FGF, 

entre outros. As células apresentaram alta capacidade de proliferação e diferenciação. 

As SHEDs são capazes de induzir a formação óssea, pela suplementação do meio de 

cultura com ácido ascórbico, dexametasona e fosfato inorgânico. Assim como gerar 

dentina e sobreviver em camundongos após o transplante in vivo, no cérebro de ratos 

imunodeprimidos. Isolar células-tronco de alta qualidade a partir de recursos 

acessíveis é um objetivo importante para a pesquisa com células-tronco. 

 

Lendeckel et al. (2004) reportaram um caso clínico de defeitos ósseos 

generalizados em calvaria de paciente de 7 anos de idade após traumatismo craniano 

severo. Devido à quantidade limitada de osso disponível de áreas doadoras foi optado 

pela utilização de engenharia tecidual com a associação de células-tronco autógenas 

de tecido adiposo associadas a cola de fibrina autógena, preparadas durante o 

período transoperatório e fixação mecânica com membranas reabsorvíveis. O pós 

operatório foi satisfatório e tomografias computadorizadas confirmaram a 

neoformação óssea nos defeitos ósseos, 3 meses após a intervenção cirúrgica. Os 

autores sugerem que mais estudos, tanto in vitro quanto in vivo, são necessários para 

que esta alternativa de procedimento cirúrgico de reconstrução óssea craniofacial se 

torne reprodutível e confiável. 

 

Pierdomenico et al. (2005) apresentaram resultados positivos referentes a 

resposta imunossupressora de células-tronco da polpa dentária humana em cultura. 

A análise por citometria de fluxo apresentou resultados positivos para os marcadores 

de superfície celular SH2, SH3, SH4, CD29 e CD166 para caracterização como 

células-tronco. Foram associadas à cultura de hDPSC células alógenas de linfócitos 

T humanos isolados de outros pacientes doadores saudáveis. As células-tronco 

continuaram proliferando e se diferenciando em células osteogênicas e adipócitos 

demonstrando que as populações de células-tronco preveniram a resposta imune de 

células T. Os autores concluíram que a resposta imunorregulatória e a alta capacidade 

proliferativa de células-tronco da polpa dentária humana são promissoras pela sua 
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capacidade de indução osteogênica e sugerem a criação de bancos de células para 

futuras pesquisas e experimentos clínicos. 

 

Mao et al., (2006) reportaram avanços na bioengenharia tecidual de estruturas 

craniomaxilofaciais. A engenharia tecidual prevê a utilização de scaffolds (ou 

arcabouços), células-tronco e fatores de crescimento. Os autores apresentaram várias 

estruturas craniofaciais - como o côndilo mandibular, osso da calvária, sutura craniana 

e tecido adiposo subcutâneo - que foram projetadas a partir de células-tronco 

mesenquimais, fatores de crescimento e / ou abordagens de terapia genética. Entre 

elas um côndilo mandibular neoformado criado a partir de células-tronco 

mesenquimais com scaffolds projetados no formato do côndilo. Os autores 

apresentaram trabalhos realizados de transplante dos scaffolds, com células-tronco 

mesenquimais, em dorso de ratos imunodeprimidos. E o transplante para ATM de 

minipigs de arcabouços com cultura de células osteogênicas e condrogênicas, no 

formato do côndilo, para avaliação funcional. Os autores apresentam resultados 

promissores de engenharia tecidual. 

 

Miyahara et al. (2006) apresentaram o sucesso da utilização de Cell Sheets de 

células-tronco mesenquimais para reparar o músculo cardíaco cicatrizado após infarto 

do miocárdio em ratos. As células foram caracterizadas por citometria de fluxo. A Cell 

Sheet apresentou alto potencial de replicação e diferenciação para formar um novo 

tecido no local transplantado que incluía vasos recém-formados, células 

indiferenciadas e cardiomiócitos. A camada de células-tronco mesenquimais também 

atuou no desencadeamento de angiogênese local. Os autores concluíram que a o 

transplante de células-tronco mesenquimais em Cell Sheets pode ser uma nova 

estratégia terapêutica para a regeneração do tecido cardíaco. 

 

Matsuda et al. (2007) apresentaram um relatório de progresso da utilização de 

Cell Sheets na engenharia tecidual para regeneração de córnea, ligamento 

periodontal, epitélio da bexiga, epitélio esofágico, miocárdio e fígado com sucesso no 

tratamento. Os autores descrevem a utilização de poços de cultura termo responsivos 

que induziam a formação de membranas celulares associados a suplementação do 

meio de cultura. As Cell Sheets se auto destacam do fundo da placa mantendo a 

estrutura de membrana. Os autores afirmam que a utilização de Cell Sheets sem 
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utilização de arcabouços torna a arquitetura do transplante mais próxima a do 

hospedeiro. 

 

Wada et al. (2009) apresentaram resultados positivos referentes a resposta 

imunossupressora de células-tronco do ligamento periodontal e hDPSCs em cultura. 

Embora o uso de transplante autólogo de PDLSC elimine o potencial de uma resposta 

imune significativa do hospedeiro contra as células do doador, muitas vezes é difícil 

gerar PDLSCs suficientes de uma única fonte doadora. As células utilizadas no estudo 

foram caracterizadas como células-tronco, por citometria de fluxo, pela presença dos 

marcadores CD44, CD90, CD105, CD166, STRO-3, entre outros. Células-tronco 

mesenquimais da medula óssea, hDPSCs e PDLSCs inibiram a proliferação de 

células mononucleares do sangue em uma reação mista com linfócitos alógenos e 

regularam a liberação das citocinas inflamatórias TNF-α e IFN-γ. As células 

mantiveram seu potencial osteogênico, induzido pela suplementação do meio de 

cultura com fosfato monopotássico, dexametasona e ácido ascórbico, confirmado pela 

reação de alizarina que confirmou a formação de depósitos calcificados nas culturas 

realizadas. Os autores concluíram que as hDPSCs e as PDLSCs possuem 

propriedades imunossupressoras e reportaram a possibilidade de sua utilização em 

futuros estudos em animais com modelo experimental de doenças periodontais. 

 

Zhang et al. (2009) relataram que além das propriedades bem estabelecidas 

de autorrenovação e capacidade de diferenciação em diversas linhagens, as células-

tronco mesenquimais exibem papéis imunomoduladores e anti-inflamatórios. Os 

autores isolaram células-tronco de gengiva (GMSCs) de pacientes doadores 

saudáveis que foram caracterizadas por citometria de fluxo e apresentaram 

capacidade de diferenciação em diversas linhagens incluindo osteogênica, nesse 

caso o meio de cultura foi suplementado por dexametasona, glutamina, ácido 

ascórbico e glicerofosfato para indução. As GMSCs foram transplantadas associadas 

a hidroxiapatita e fosfato tricálcico no dorso de ratas imunodeprimidas com presença 

de colite aguda induzida. A terapia celular com GMSCs reparou os tecidos da mucosa 

gastrointestinal, revertendo a diarreia e a perda de peso. O efeito terapêutico das 

GMSCs foi mediado, em parte, pela supressão de infiltrados inflamatórios e de 

liberação de citocinas e mediadores inflamatórios, assim como pelo aumento da 

infiltração de células T reguladoras e pela expressão da IL-10 anti-inflamatória no 
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cólon dos animais. Os autores concluíram que as GMSCs atuam como um 

componente imunomodulador e anti-inflamatório e são uma fonte promissora para a 

terapia celular em doenças inflamatórias. 

 

Lehner et al. (2011) descreveram o 5-Bromo-2´deoxiuridina (BrdU) como um 

análogo sintético de base nitrogenada, marcado quimicamente com bromo, que 

incorpora de forma irreversível os nucleotídeos timidina no DNA durante a fase S do 

ciclo de replicação celular. O BrdU é um reagente de marcação de células na fase de 

duplicação amplamente utilizado para rastreamento de células marcadas em 

transplantes e também para determinar a capacidade proliferativa e de diferenciação 

das células marcadas. 

 

de Sá Silva et al. (2012) apresentaram tópicos relevantes para segurança e 

sucesso na terapia com células-tronco. As células-tronco possuem um limite biológico 

de divisões apesar da sua grande capacidade proliferativa. As células-tronco podem 

sofrer divisões para se autorrenovar ou sofrer diferenciação específica. Gradualmente 

as células-tronco perdem a capacidade de se proliferar, em parte devido a uma erosão 

gradual dos telômeros - porção terminal de cromossomos eucarióticos. A telomerase 

é responsável pela manutenção dos telômeros e a diminuição de sua atividade diminui 

a proliferação celular levando a senescência replicativa ou a diferenciação. A 

capacidade de manter a integridade genética durante o cultivo das células-tronco, bem 

como sua capacidade de diferenciar também está relacionada ao tempo de cultura e 

ao número de passagens. Outro fator importante para manter a capacidade de 

autorrenovação e diferenciação específica de células-tronco é o meio de cultura 

utilizado que pode induzir uma diferenciação específica associada a suplementação 

do mesmo. O uso de células que apresentam atividades imunossupressoras e anti-

inflamatórias também é importante para terapia celular, pois superam uma possível 

incompatibilidade entre os indivíduos e podem reforçar o sucesso terapêutico. 

 

Wei et al. (2012) induziram a formação de Cell Sheets de PDLSCs pela 

suplementação de vitamina C ao meio de cultura. A vitamina C é capaz de induzir a 

atividade da telomerase em PDLSCs, levando à regulação positiva da sua expressão 

na matriz extracelular. Foi realizado o transplante das Cell Sheets de PDLSCs em 

região subcutânea de ratos e defeitos ósseos periodontais de minipigs. Os resultados 
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mostraram a formação de odontoblastos e tecido compatível com cemento nos ratos 

e nos minipigs a formação de cemento, osso com alta atividade celular associada Os 

autores afirmam que existem barreiras na engenharia tecidual, baseada na tríade - 

células-tronco, arcabouços e fatores de crescimento, que incluem migração celular 

insuficiente pelos arcabouços, reações inflamatórias do hospedeiro, recursos 

limitados para gerar vascularização em microescala para o transporte de massa, 

diferentes taxas de proliferação celular em comparação com a degradação do 

arcabouço e a incapacidade de gerar tecidos funcionais com a complexidade 

arquitetônica dos tecidos nativos por causa dos métodos baseados em arcabouços. 

E concluem que as Cell Sheets possuem propriedades mecânicas, biológicas e 

químicas que facilitam o transplante de células e podem facilitar a engenharia tecidual 

baseada em PDLSCs. 

 

Zhao et al. (2013) avaliaram o reparo periodontal de dentes avulsionados 

reimplantados com a associação de Cell Sheets de PDLSCs humanas em cahorros. 

As PDLSCs foram isoladas do ligamento periodontal de terceiros molares extraídos 

de pacientes saudáveis doadores e caracterizadas por citometria de fluxo pelos 

marcadores STRO-1, CD29, CD34 e CD45. As células foram marcadas com BrdU 

durante a cultura e induzidas a formação de Cell Sheets pela suplementação do meio 

com vitamina C. Os dentes dos cachorros foram extraídos e reimplantados com a 

associação das Cell Sheets de PDLSC. Os autores verificaram, por imunoistoquímica, 

a presença de grande quantidade de células BrdU-positivas no ligamento periodontal 

recém-formado. Os autores concluíram que a utilização de Cell Sheets de PDLSCs é 

promissora no tratamento de dentes avulsionados e mais estudos são necessários 

para entender os mecanismos moleculares envolvidos. 

 

de Sá Silva et al. (2014) apresentaram resultados positivos referentes a 

resposta imunossupressora de células-tronco da polpa dentária humana de dentes 

decíduos exfoliados em cultura. As SHEDs são uma fonte de células-tronco mais 

acessíveis e têm propriedades imunomoduladoras, que podem ter aplicações clínicas. 

Uma cultura de monócitos derivados de células dendríticas isolados de outros 

pacientes doadores saudáveis foi associada a cultura alógena de SHED. A 

proliferação de células T CD4+ e CD8+ foi avaliada e considerada inferior à induzida 

pelos monócitos derivados de células dendríticas cultivados sem SHEDs. Além disso, 
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um aumento na proporção de células T CD4+, Foxp3+ e IL-10+ foi observado entre as 

células estimuladas por monócitos derivados de células dendríticas maduros que 

foram previamente cultivados com SHEDs. E também foi observada uma redução nas 

citocinas pró-inflamatórias (IL-2, TNF-α e IFN-γ) demonstrando que as populações de 

células-tronco preveniram a resposta imune. Os autores concluíram que as SHEDs 

induziram uma modulação da resposta imunorreguladora. 

 

Xie et al. (2015) isolaram células do seio etmoidal humano de três pacientes 

adultos. As células isoladas foram caracterizadas como células-tronco com 

capacidade de autorrenovação e diferenciação em múltiplas linhagens. As células 

foram cultivadas em meio suplementado com vitamina C para formação de 

membranas celulares (Cell Sheets) e posteriormente transplantadas para defeitos 

críticos em calvaria de ratos associadas a um scaffold de elastômero biocompatível. 

Para investigar a formação óssea ectópica os autores transplantaram as Cell Sheets 

para a região intramuscular da coxa dos animais. Os resultados revelaram que houve 

neoformação óssea na região da coxa dos animais por histologia e exames 

radiográficos de imagem. A microtomografia computadorizada mostrou excelentes 

resultados de neoformação óssea no tratamento dos defeitos de calvária com as Cell 

Sheets de células-tronco da mucosa do seio etmoidal. Os autores concluíram que as 

células-tronco do seio etmoidal associadas ao scaffold tem alto potencial osteogênico 

sendo uma alternativa promissora na engenharia de tecidos ósseos. 

 

Wang et al. (2017) desenvolveram um côndilo mandibular, utilizando a 

engenharia tecidual, com células-tronco da medula óssea e condrocíticas de minipigs. 

Os autores desenvolveram dois tipos de tratamento em arcabouços fabricados de 

biomateriais a partir de imagens tomográficas das ATMs de minipigs. Os arcabouços 

foram tratados com as células-tronco condrocíticas e da medula óssea, ou com Cell 

Sheets de células-tronco condrocíticas e células-tronco da medula óssea. As células 

condrocíticas foram induzidas à formação de Cell Sheets com utilização de meio de 

cultura condrogênico. Os arcabouços tratados foram transplantados no dorso de ratos 

e após 12 semanas avaliados histologicamente. Houve regeneração das camadas da 

fibrocartilagem articular com manutenção do formato de côndilo. Os autores 

concluíram ainda que a utilização de Cell Sheets diminui a possibilidade de rejeição 
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imunológica quando comparado com o arcabouço tratado com as células-tronco sem 

indução a formação de Cell Sheets. 

 

Pedroni et al. (2019) propuseram a utilização de Cell Sheets de hDPSC para a 

regeneração óssea. Os autores isolaram células da polpa dentária humana de 

terceiros molares extraídos por motivos ortodônticos e desenvolveram Cell Sheets de 

células-tronco do conjunto de células de todos os pacientes. A indução da cultura de 

células à formação das Cell Sheets foi pela suplementação do meio com vitamina C. 

Cell Sheets se caracterizam por multicamadas de células que se destacam 

espontaneamente do fundo da placa de cultivo mantendo a estrutura de membrana e 

as células com características de células-tronco. A caracterização foi realizada 

imunofenotipicamente por citometria de fluxo para os marcadores de superfície 

CD105, CD146, CD44, STRO-1, e OCT3/4. Os autores confirmaram o potencial 

osteogênico das membranas celulares pelo vermelho de alizarina que mostrou 

formação de nódulos mineralizados nos poços de cultura. Os autores afirmam que o 

desenvolvimento de Cell Sheets se trata de engenharia tecidual pois esta técnica gera 

um grande número de células-tronco para transplante, e as células, nas multicamadas 

geradas, sintetizam seu próprio arcabouço natural formado de matriz extracelular, rica 

em fatores de crescimento. 

 

 

2.3 Fotobiomodulação (PBMT) 

 

 

 Karu (1999) descreveu que a luz vermelha ou infra vermelha (com comprimento 

de onda entre 600 a 1100 nanômetros) é absorvida por fotoaceptores ou cromóforos 

endógenos. A citocromo c oxidase é um exemplo de fotoaceptor mitocondrial. Quando 

as células são irradiadas com radiação monocromática entre vermelho e 

infravermelho a absorção de luz pelos fotoaceptores desencadeia diversos 

mecanismos de ação intracelulares, biomoleculares, que levam a processos 

fotofísicos, fotoquímicos e fotobiológicos aumentando o metabolismo celular. A 

ativação de receptores na mitocôndria das células causa alterações na cadeia 

respiratória gerando uma cascata de reações conectadas com alteração em 
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parâmetros da homeostase celular como pH, liberação de Cálcio, cAMP, ATP, entre 

outros. 

 

 Moreira et al. (2009) avaliaram o efeito da fotobiomodulação na resposta 

inflamatória no sistema nervoso central após lesão criogênica na calvária de ratos. A 

PBMT foi realizada com laser de diodo em baixa intensidade emitindo no vermelho 

visível (InGaAlP, 660 nm) ou no infravermelho (AlGaAs, 780 nm) após a realização da 

lesão criogênica. Os parâmetros de irradiação foram: potência de 40 mW, área do 

feixe de 0,04 cm2, densidades de energia de 3 J/cm2 (3 s) ou 5 J/cm2 (5 s). Os autores 

avaliaram a ação da PBMT na alteração de produção de citocinas pró inflamatórias 

(TNF-α, IL-1β, IL-6) e anti-inflamatória (IL-10). Foi concluído que a PBMT com laser 

vermelho e infravermelho exerce efeitos nos processos de inflamação diminuindo a 

concentração de citocinas pró inflamatórias (TNF-α e IL-6) no sangue e de IL-1β no 

cérebro. 

 

 Moreira et al. (2011) avaliaram o efeito da fotobiomodulação no reparo tecidual 

de lesão criogênica na calvária de ratos. A PBMT foi realizada com laser de diodo em 

baixa intensidade emitindo no infravermelho (AlGaAs, 780 nm) após a realização da 

lesão criogênica. Os parâmetros de irradiação foram: potência de 40 mW, área do 

feixe de 0,04 cm2, densidades de energia de 3 J/cm2 (3 s). Os autores avaliaram 

histologicamente o reparo tecidual local e a distribuição de linfócitos, leucócitos e 

macrófagos por imunoistoquímica. Foi concluído que a PBMT exerce efeitos positivos 

no reparo tecidual, controlando os danos cerebrais, evitando a morte de neurônios e 

astrogliose grave. Adicionalmente, diminui a infiltração local inicial por leucócitos e 

linfócitos T. 

 

 Anders et al. (2015) relataram que existem diversos termos alternativos 

associados a fotobiomodulação (PBMT) como bioestimulação a laser, irradiação a 

laser de baixa intensidade, terapia a laser de baixa intensidade, entre outros. Após 

consenso na conferência conjunta da North American Association for Light Therapy e 

da World Association for Laser Therapy, em setembro de 2014, os autores 

apresentaram a definição de PBMT como uma forma de terapia de luz que utiliza 

formas não ionizantes de fontes de luz, incluindo lasers, LEDs e luz de banda larga, 

no espectro visível e infravermelho. É um processo não térmico que envolve 
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cromóforos endógenos que provocam eventos fotofísicos (ou seja, lineares e não 

lineares) e fotoquímicos em várias escalas biológicas. Este processo resulta em 

resultados terapêuticos benéficos, incluindo, mas não se limitando ao alívio da dor ou 

inflamação, imunomodulação e promoção da cicatrização de feridas e regeneração 

de tecidos. 

 

 Ginani et al. (2015) realizaram uma revisão sistemática de literatura que avaliou 

o efeito da PBMT na proliferação in vitro de células-tronco mesenquimais. Os autores 

relataram que a PBMT acelera os processos regenerativos dos tecidos, tendo em vista 

seu efeito bioestimulador na proliferação de vários tipos celulares sendo capaz de 

penetrar facilmente nos tecidos. Sugere-se que a energia do laser absorvida pelos 

cromóforos intracelulares e convertida em energia metabólica, é então utilizada pela 

cadeia respiratória mitocondrial para produzir ATP e também aumentar a atividade do 

DNA e a síntese de RNA e proteínas. Os autores concluíram que, com os estudos 

disponíveis, a PBMT aumentou significativamente a taxa de proliferação de células-

tronco derivadas principalmente da medula óssea e do tecido adiposo e que mais 

estudos são necessários para analisando o efeito da PBMT em células derivadas de 

outras fontes, especialmente tecidos dentários. 

 

 Arany (2016) relatou que as mudanças biológicas induzidas pela PBMT podem 

afetar a bioenergética das células-tronco, metabolismo, vias de transdução de sinal, 

moduladores epigenéticos ou expressão gênica para evocar benefícios terapêuticos. 

Estudos realizados em modelos experimentais de fibrose no coração e rim ou danos 

à articulação do joelho em animais, que utilizaram a PBMT em combinação com 

células-tronco mostraram redução nos tecidos danificados e melhora no reparo 

tecidual. Assim como a capacidade de sinergia entre a PBMT e os benefícios 

terapêuticos das células-tronco apresentam resultados positivos no alívio da dor e 

modulação da inflamação. 

 

 de Freitas e Hamblin (2016) apresentaram considerações sobre o mecanismo 

de ação de vias moleculares moduladas pela PBMT ligadas ao reparo de fraturas. 

Evidências mostram que a citocromo c oxidase presente na membrana celular de 

mitocôndria é um cromóforo ativado pela PBMT que desencadeia uma série de 

reações que resultam em alterações nos níveis de ATP, cAMP, Cálcio, óxido nítrico e 
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espécies reativas de oxigênio. O aumento da liberação de ATP extracelular gera fonte 

de energia para as células, já que o ATP extracelular participa de uma ampla gama 

de vias de sinalização reguladoras. Já o cAMP está relacionado a liberação de 

prostaglandina E2, e inibição da síntese de TNF-α e, portanto, modulam o processo 

inflamatório. As espécies reativas de oxigênio levam a ativação de fatores de 

transcrição para produção de antioxidantes. A PBMT modula a quantidade de cálcio 

presente no meio intracelular e extracelular. O cálcio está envolvido na regulação de 

diversas vias de homeostase. O óxido nítrico produzido em resposta a PBMT é um 

vasodilatador bem conhecido que atua na recaptação de cálcio e na abertura de 

canais de potássio ativados por cálcio. Essa via molecular também regula a molécula 

de miosina, levando ao relaxamento das células musculares lisas no revestimento dos 

vasos sanguíneos e vasos linfáticos. A PBMT induz angiogênese pela migração 

celular e invasão das células endoteliais com subsequente formação do lúmen e 

conexão dos novos segmentos vasculares com os pré-existentes e mediado por 

diversas vias de sinalização entre elas pelo aumento acentuado na expressão do fator 

de crescimento endotelial vascular (VEGF). Além disso a PBMT também modula a 

liberação do fator de transformação do crescimento beta (TGF-β) que é um forte 

estimulador da produção de colágeno, induzindo a expressão de componentes da 

matriz extracelular e inibindo sua degradação e sua expressão é elevada durante a 

fase inicial da inflamação após uma lesão que estimula a migração celular, 

proliferação e interações dentro da zona de reparo. Moléculas envolvidas na 

osteogênese também são moduladas pela PBMT como o ligante do receptor ativador 

do fator nuclear kappa B (RANKL) que é uma proteína transmembrana membro da 

superfamília do TNF, envolvida na regeneração e remodelação óssea (atuando na 

diferenciação e ativação dos osteoclastos). E o fator de transcrição relacionado ao 

runt-2 (RUNX-2) que está relacionado à diferenciação osteoblástica e à morfogênese 

esquelética, agindo como um arcabouço para ácidos nucléicos e fatores regulatórios 

que estão envolvidos na expressão de genes relacionados ao esqueleto. Já nos 

mecanismos celulares de osteogênese a PBMT estimula a proliferação e 

diferenciação de osteoblastos in vivo e in vitro, levando a um aumento da formação 

óssea, acompanhado por um aumento na atividade da fosfatase alcalina e na 

expressão da osteocalcina. 
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 Fekrazad et al. (2016) realizaram uma revisão sistemática sobre o efeito da 

PBMT em células-tronco mesenquimais. Os autores buscaram na literatura os efeitos 

da utilização de fontes de luz coerentes e não coerentes, como lasers de baixo nível 

e diodos emissores de luz (LEDs) combinado de terapia com células-tronco. Os 

autores afirmaram que a PBMT afeta a função, proliferação e migração celular e 

desempenha um papel importante na regeneração do tecido. Os resultados 

mostraram que os trabalhos seguem os seguintes parâmetros - densidade de energia 

de 0,7 a 9 J / cm2, potência de 30 a 110 mW para luz vermelha e a usada para luz 

infravermelha foi de 50 a 800 mW. Quase todos os estudos mostraram que a terapia 

a laser de baixa intensidade teve um efeito positivo na proliferação celular. Os autores 

concluíram que a PBMT tem efeitos positivos sobre células-tronco mesenquimais. 

 

 Marques et al. (2016) realizaram uma revisão sistemática da literatura sobre o 

efeito da PBMT em células tronco mesenquimais de origem nos tecidos 

dentoalveolares. Dos trabalhos selecionados para a extração de dados de acordo com 

os critérios de inclusão e exclusão as células-tronco foram hDPSCs, PDLSCs e 

SHEDs. A PBMT não causou efeitos deletérios nas células tronco mesenquimais de 

origem nos tecidos dentoalveolares. Os resultados dos estudos incluídos na revisão 

apontam para uma tendência da PBMT de melhorar a viabilidade e proliferação das 

células-tronco mesenquimais de origem nos tecidos dentoalveolares. Os autores 

sugerem que a PBMT deve ser aplicada como um quarto elemento na tríade de 

engenharia tecidual, junto com células-tronco, arcabouços e fatores de crescimento 

aprimorando seus resultados. Não apenas in vitro, mas também estudos 

translacionais devem ser conduzidos para esclarecer ainda mais o potencial e a 

legitimidade da PBMT como uma ferramenta eficaz na terapia celular em odontologia. 

 

 Pedroni et al. (2018) concluíram em seu estudo que a PBMT pode melhorar os 

processos relevantes para a regeneração de tecidos, como sobrevivência, 

proliferação, migração e diferenciação de células, incluindo células-tronco. Foi 

realizada PBMT em Cell Sheets, induzidas pela suplementação de vitamina C ao meio 

de cultura de hDPSC. Os autores utilizaram laser de AlGaAs num comprimento de 

onda vermelho de 606 nm, potência de 20 mW, área do ponto do feixe de 0,028 cm2, 

densidade de potência de 0,71 W. cm2, tempo de 7 s por ponto, densidade de energia 

de 5 J.cm2, energia de 0,14 J por ponto e energia total de 0,7 J por sessão. A PBMT 
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não interferiu na formação de Cell Sheets. Além disso, a PBMT melhorou a 

diferenciação funcional das células isoladas dos Cell Sheets. A associação da PBMT 

com Cell Sheets é promissora para futuras aplicações na regeneração de tecidos. 

 

 Garrido et al. (2019) avaliaram o efeito de diferentes parâmetros de PBMT 

sobre a arquitetura (por histologia), composição de proteínas (por Western blotting e 

imunoistoquímica) e ultraestrutura (por microscopia eletrônica de varredura e 

microscopia eletrônica de transmissão) da matriz extracelular sintetizada por Cell 

Sheets de hDPSCs, induzidas por ácido ascórbico. Os parâmetros de PBMT 

realizados com laser de diodo de onda contínua foram (660 nm, 20 mW, 0,028cm2, 

0,71 W / cm2) no modo pontual e contato. As Cell Sheets foram submetidas aos 

seguintes parâmetros de PBMT - I [4 s, 3 J / cm2 (densidade de energia mais baixa), 

0,08 J / ponto] e II [7 s, 5 J / cm2 (densidade de energia mais alta), 0,14 J / ponto]. Os 

resultados mostraram presença de colágeno tipo I e tipo III e fibronectina na matriz 

extracelular das Cell Sheets. A PBMT I induziu maior quantidade de fibronectina e a 

ultraestrutura geral das Cell Sheets no PBMT I era do tipo epitelial, enquanto na PBMT 

II as Cell Sheets apresentavam células fusiformes dispostas em feixes. A microscopia 

eletrônica de transmissão identificou uma matriz extracelular mais madura e sinais de 

apoptose e necrose no grupo PBMT II. Os autores concluíram que a PBMT influencia 

a composição e ultraestrutura da matriz extracelular de Cell Sheets de hDPSCs. Uma 

densidade de energia mais baixa, pode ser importante na determinação da qualidade 

mecânica das Cell Sheets, o que pode favorecer a terapia celular e facilitar o 

transplante de hDPSCs. 

 

 Kulkarni et al. (2020) realizaram uma revisão sistemática de literatura que 

verificou que o efeito da PBMT em hDPSC e apresentou resultados positivos da PBMT 

sobre a viabilidade, proliferação e / ou diferenciação celular em comparação a um 

placebo. Dos trabalhos selecionados para a extração de dados de acordo com os 

critérios de inclusão e exclusão quatro dos estudos incluídos relataram o uso de 

SHEDs, e cinco com DPSCs. A maioria dos estudos incluídos utilizou o laser InGaAlP 

com comprimentos de onda de 660 nm e um estudo com 610 nm. Outros tipos de 

laser incluem LED e AlGaAs. Todos os estudos confirmaram efeitos positivos na 

proliferação. Um estudo também apresentou uma melhor diferenciação osteogênica 

das SHED. Entretanto comparando os resultados das SHEDs e DPSCs 
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separadamente, foi descoberto que a fotobiomodulação melhorou a proliferação 

celular em ambos os subgrupos. Devido à heterogeneidade nos protocolos dos 

estudos e parâmetros do laser, não foi possível a comparação entre os estudos. Os 

autores concluíram que a PBMT melhora os resultados de viabilidade a proliferação 

celular. 

 

 de Freitas Rodrigues et al. (2020) analisaram os efeitos da PBMT sobre o 

comportamento nociceptivo e a atividade neuronal no núcleo trigeminal após lesão 

experimental do disco da ATM em ratos. Os animais foram submetidos a lesão 

cirúrgica do disco articular e PBMT. Os parâmetros de laser utilizados foram GaAs 

com comprimento de onda de 904 nm, potência de 75W, densidade de energia de 

5,95 J/cm2, energia por ponto de 0,7 J e densidade de potência de 333,8 mW/cm2, e 

a irradiação foi feita por 18 s por ponto. Os sintomas neuropáticos foram avaliados e 

amostras de gânglio trigeminal foram submetidas a imunoistoquímica para examinar 

a expressão de peptídeos associados a nocicepção. Houve uma diminuição total da 

sensibilidade à dor após a PBMT nos animais operados. Houve uma diminuição 

significativa na expressão de peptídeos associados a nocicepção na utilização de 

PBMT. Os autores concluíram que a PBMT foi eficaz na redução do comportamento 

nociceptivo e da atividade neuronal do núcleo trigeminal após lesão do disco da ATM. 

 

 Alves et al. (2020) avaliaram o efeito do PBMT como terapia adjuvante a 

regeneração óssea guiada de lesões em calvária de ratas com osteoporose. A 

osteoporose foi induzida em ratas usando o modelo de ooforectomia. Em seguida, 

foram realizados defeitos ósseos em calvária que foram tratados regeneração óssea 

guiada com coágulo e membrana de colágeno alógena e PBMT. Foram utilizados dois 

parâmetros de laser diferentes em cada grupo sendo eles: aplicados com 3 s, 4 J / 

cm2 e 0,12 J por ponto (PBMT-1) e aplicados com 10s, 14 J / cm2, 0,4 J por ponto 

(PBMT-2). A terapia com PBMT (808 nm, 40 mW, 1,42 W / cm2) foi aplicada 

imediatamente, 48 e 96 horas no pós-operatório. Quatro e oito semanas depois, os 

animais foram eutanasiados e as amostras foram colhidas e processadas para micro 

tomografia computadorizada. A fração de volume ósseo e o número de trabéculas dos 

grupos PBMT, principalmente do PBMT-1, foram significativamente maiores que os 

do Controle (sem PBMT e sem membrana). Os valores de espessura e separação das 

trabéculas e índice do modelo estrutural dos grupos PBMT foram significativamente 
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menores do que o Controle. A densidade de conectividade foi significativamente maior 

nos grupos Membrana e PBM do que no Controle. A aplicação de PBMT como terapia 

adjuvante à regeneração óssea guiada resulta em maior formação e maturação óssea 

em comparação à regeneração óssea guiada convencional na regeneração de lesões 

ósseas osteoporóticas em ratos. 

 

 



 
 

 



59 

3 PROPOSIÇÃO 

 

 

O objetivo desse estudo foi avaliar o efeito da utilização de Cell Sheets de 

células-tronco da polpa dentária humana - associadas ou não à terapia de 

fotobiomodulação - no reparo de fratura de côndilo em ratos, por meio de 

microtomografia computadorizada e análises histológicas, histoquímicas e 

imunoistoquímicas.
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

4.1 Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa 

 

 

 O projeto foi apreciado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com 

Seres Humanos (CEP) (CAAE: 83285418.8.0000.0075, número do parecer: 

2.523.016) (ANEXO A), e pelo Comitê de Ética no Uso de Animais (CEUA) (registro 

número 018/2017) (ANEXO B) da Faculdade de Odontologia da Universidade de São 

Paulo (FOUSP). 

 

 A metodologia do trabalho foi realizada em duas etapas consecutivas, a saber: 

I) ESTUDO IN VITRO: obtenção das cell sheets; II) ESTUDO IN VIVO: utilização das 

cell sheets em modelo experimental de fratura de côndilo em ratos. 

 

 

4.2 Estudo in vitro 

 

 

4.2.1 Cultivo celular 

 

 

Células-tronco da polpa dentária humana de terceiros molares extraídos por 

razões ortodônticas, de 7 pacientes, com idade entre 18 a 45 anos, foram previamente 

isoladas e caracterizadas imunofenotipicamente (Pedroni et al., 2019). Alíquotas 

congeladas dessas células (P1; 106 células por criotubo) que se encontram 

armazenadas no Banco de Células do Laboratório de Pesquisas Básicas Prof. Edmir 

Matson do Departamento de Dentística da FOUSP e que foram gentilmente cedidas 

pela Profa. Dra. Márcia Martins Marques, foram utilizadas durante todo o experimento. 

 

As células foram cultivadas em meio de cultura clonogênico (Mclono) composto 

por: α- MEM (GIBCO, Grand Island, NY, EUA) suplementado com concentrações 

finais de 15% de soro fetal bovino (MSC-FBS, GIBCO, Grand Island, NY, EUA), 100 
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U/mL de solução de antibióticos (penicilina + estreptomicina; Pen Strep, GIBCO, 

Grand Island, NY, EUA), 2 mM de L-glutamina (GIBCO, Grand Island, NY, EUA) e 0,1 

mM de solução de ácido ascórbico (Sigma-Aldrich Corporation, St. Louis, MO, EUA). 

As células foram então incubadas a 37 °C numa atmosfera úmida contendo 95 % de 

ar e 5 % de dióxido de carbono (CO2) e expandidas até no máximo 3 passagens (P3). 

 

A monitorização do crescimento celular foi realizada diariamente em 

microscópio invertido de fase e o meio de cultivo trocado a cada 2 ou 3 dias, de acordo 

com o metabolismo celular. Os subcultivos foram feitos quando as células atingiram a 

subconfluência (aproximadamente 70-80 % do fundo da placa ocupado por células). 

O meio do frasco de cultivo foi aspirado e as células foram lavadas duas vezes com 

solução tampão fosfato-salina sem cálcio e sem magnésio (PBSA), pH 7,2. A seguir 

as células foram destacadas com 2 mL de solução de tripsina a 0,25 % (LGC 

Biotecnologia, Cotia, SP, Brasil) em estufa a 37 ºC por 3 a 5 minutos (min), e então a 

tripsina foi inativada por meio de cultura contendo soro fetal bovino. As células em 

suspensão foram transferidas para um tubo de ensaio e centrifugadas (300 x g) 

durante 5 min, a temperatura ambiente. O precipitado de células foi ressuspenso e as 

células foram replaqueadas em novos frascos, criando novas passagens da cultura. 

Com o intuito de manter a menor passagem possível, foram realizados estoques 

congelados de alíquotas de células de primeira à terceira passagens (P1 a P3). As 

células foram expandidas até no máximo P4. Todos os procedimentos de cultivo 

celular foram realizados em capela de fluxo laminar, seguindo os protocolos de 

esterilidade dos materiais e soluções. 

 

 

4.2.2 Cell Sheets 

 

 

Para que as hDPSCs das CSs transplantadas não se confundissem com as do 

próprio hospedeiro, essas foram inicialmente marcadas com 5-bromo-2´-desoxiuridina 

(BrdU; Thermo Fisher Scientific Inc., USA) numa concentração de 10 μM durante 24 

horas. Assim, puderam ser rastreadas (cell tracking) no corte histológico final através 

de imunoistoquímica com o anticorpo anti-BrdU.  



63 
 

Após serem marcadas com BrdU, as hDPSCs de uma mesma passagem (≤ 

P4) foram plaqueadas em placas de 6 poços de 35 mm cada (5x104 células por poço). 

As células foram cultivadas em Mclono e incubadas em estufa a 37 °C em atmosfera 

úmida contendo 5% de CO2. Vinte e quatro horas após o plaqueamento foi acrescida 

uma solução de ácido ascórbico (Vitamina C, VC) ao meio, de forma a gerar uma 

concentração final de 20 μg/mL. (MVC- meio com vitamina C). As células foram 

mantidas nos poços, sem subcultivos, por 10 dias, ou até que as CSs se soltassem 

da placa espontaneamente. Todo o meio de cultura dos poços foi trocado por meio 

MVC a cada 2 dias. As Cell Sheets foram caracterizadas por imunocitometria de fluxo 

por marcadores de superfície celular a células-tronco mesenquimais (CD105, CD146, 

CD44, STRO-1 e OCT3 / 4) e marcadores não associados (CD34, CD45 e CD14) 

como hDPSCs (Pedroni et al., 2019). 

 

 

4.3 Estudo in vivo 

 

 

O estudo foi realizado de acordo com as diretrizes ARRIVE, 2010 (Animal 

Research: Reporting of in vivo experiments) (Kilkenny et al., 2012). O cálculo amostral 

foi realizado, ao nível de significância de 5% e poder de 90% (Cavalcanti et al., 2014; 

Sealed Envelope Ltd., 2012) e foi determinado n = 6. Foram então utilizados 72 ratos 

(Rattus norvegicus) da linhagem Wistar, machos, adultos, com média de 9 semanas 

de idade e 307,4 ± 44,1 g de peso corporal, provenientes do Biotério de Produção de 

Ratos do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo. 

 

 

4.3.1 Seleção e manutenção dos animais 

 

 

Durante a realização do estudo, os animais foram mantidos no Biotério da 

FOUSP, sediado nas dependências do Laboratório de Biologia Oral, que foi 

cadastrado e aprovado pela Pró Reitoria de Pesquisa em 2009 e é recredenciado 

anualmente. Está também credenciado junto ao Conselho Nacional de Controle da 

Experimentação Animal. Esse Biotério é classificado como Nível I de Biossegurança 
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Animal (baixo risco individual e comunitário, autorizado para o alojamento e uso de 

animais convencionais). Os animais foram mantidos em gaiolas ventiladas, forradas 

com maravalha esterilizada, com ciclo dia/noite de 12 horas e receberam água e 

alimentação, ração granulada para roedores (Labina®, Agribands Purina, São Paulo, 

SP, Brasil), ad libitum, sob responsabilidade dos realizadores do estudo. 

 

 

4.3.2 Realização do procedimento cirúrgico 

 

 

As cirurgias foram realizadas no Laboratório de Pesquisas Básicas do 

Departamento de Dentística, utilizando um microscópio cirúrgico (MC-M1232MF, 

DFV©, Valença, Rio de Janeiro, Brasil) obtido com verba do CNPq, processo número: 

482141/2012-3. Foi realizada profilaxia antibiótica, 15 minutos antes do procedimento 

cirúrgico, com a injeção intraperitoneal do antibiótico Benzetacil (Benzetacil®, 

Eurofarma Laboratórios, São Paulo, SP, Brasil) numa dose de 80.000 UI/kg de peso 

vivo. 

 

A indução anestésica foi realizada através da via intraperitoneal, pela injeção 

de cloridrato de xilazina 2% (Xilazin®, Rhobifarma Indústria Farmacêutica Ltda., 

Hortolândia, SP, Brasil), na dose de 0,8 mg/Kg de peso vivo, seguido pela aplicação 

de cloridrato de cetamina 10% (Cetamin®, Rhobifarma Indústria Farmacêutica Ltda., 

Hortolândia, SP, Brasil), na dose de 50 mg/Kg de peso vivo. 

 

Para manutenção da cadeia asséptica após a anestesia, foi realizada tricotomia 

do lado direito da face, na região de articulação temporomandibular, e antissepsia com 

solução de digluconato de clorexidina a 2%. O campo operatório foi isolado através 

da aposição de campos esterilizados descartáveis. Foram utilizados gorro, máscara, 

luvas e avental cirúrgico estéreis. Os instrumentos foram esterilizados em autoclave 

previamente ao procedimento cirúrgico. 

 

Foi realizada uma incisão de 1 cm na região periauricular utilizando-se lâmina 

de bisturi nº 15, montada em cabo nº 3 seguida da divulsão dos tecidos subjacentes 

ao osso que foram mantidos afastados. Foi então realizada a fratura do processo 
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condilar (FC) utilizando-se uma pinça mosquito (Halstead). O processo condilar foi 

fraturado e rotacionado medialmente, tendo cuidado para não danificar as superfícies 

articulares seguindo modelo experimental (Cavalcanti et al., 2014; Luz; de Araújo, 

2001; Teixeira et al., 1998) (Figura 4.1 e 4.2). 

 

 

Figura 4.1 - Procedimento cirúrgico. A. Tricotomia 
do lado direito da face. B. Incisão pré-auricular da 
pele. C. Incisão do plano muscular e divulsão dos 
tecidos subjacentes ao osso. D. Posicionamento 
da pinça mosquito (Halstead) para fratura de 
côndilo 

Figura 4.2 - Fratura do processo condilar com 
desvio medial 

 
   Fonte: a autora 

 
    Fonte: a autora 

 

4.3.3 Grupos experimentais 

 

Após a execução dos modelos experimentais cirúrgicos para fratura de côndilo 

os animais foram divididos de forma randomizada utilizando o programa Microsoft 

Excel® (©Microsoft, 2017) e receberam um dos 4 tratamentos, de acordo com os 

grupos experimentais abaixo descritos (quadro 4.1), com 18 espécimes cada grupo. 

 

Quadro 4.1. Grupos experimentais 

Grupos Tratamento 

I - Controle (FC) FC sem tratamento adicional 

II - FC+PBMT FC seguida da PBMT 

III - Cell Sheet FC com transplante da hDPSC CS envolvendo o traço de fratura 

IV - Cell Sheet +PBMT FC com transplante da hDPSC CS envolvendo o traço de fratura seguida da PBMT 

Fonte: a autora 
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 Os planos teciduais superficiais foram suturados em posição utilizando fio de 

sutura de nylon 5-0 (Ethicon®, Johnson&Johnson, São Paulo, SP, Brasil). Após a 

intervenção cirúrgica, foi administrada medicação analgésica opióide, cloridrato de 

tamadol (Tramal®, Laboratório Pfizer Ltda., Guarulhos, SP, Brasil) na dose de 0,3 

mg/Kg, por via intraperitoneal. A seguir os animais foram alojados individualmente e a 

ração foi fragmentada nos primeiros 15 dias. Foi feita a pesagem dos animais antes 

da aplicação das drogas e no momento do sacrifício, a fim de determinar se houve 

ganho ou perda de peso nos animais. 

 

 

4.3.4 Terapia de fotobiomodulação 

 

 

Para a PBMT foi utilizado um equipamento laser de diodo de arseneto de gálio-

alumínio (AlGaAs) (Photon Lase®, DMC Equipamentos Ltda., São Carlos, SP, Brasil), 

em baixa intensidade e modo de operação contínuo, pontual e em contato. Os 

parâmetros de irradiação se basearam em estudos prévios que apresentaram 

resultados positivos em estudos in vivo utilizando ratos (Alves et al., 2020; Moreira et 

al., 2009, 2011) (Tabela 4.1). 

 

 

Tabela 4.1. Descrição dos parâmetros de irradiação aplicados na PBMT utilizada nos grupos 
experimentais FC+PBMT e Cell Sheet+PBMT 

Comprimento 
de onda 

Potência Área do feixe 
Densidade de 

potência 
Tempo 

Densidade de 
energia 

Energia por 
ponto 

808 nm 40 mW 0,028 cm2 1,42 W/cm2 3 s 4 J/cm2 0,12 J 

Fonte: Alves et al., 2020; Moreira et al., 2009, 2011 

 

Foram realizadas 3 irradiações com intervalos de 48 horas, iniciando-se 

imediatamente, e em 48 e 96 horas após o ato cirúrgico. As irradiações foram feitas 

em contato no local da lesão de forma pontual, em 3 pontos por lesão (um central na 

região da fratura e os demais equidistantemente nos sentidos anterior e posterior). 

 

A potência do equipamento foi aferida antes e após todas as sessões de 

irradiação, com auxílio de medidor de potência (Laser Check, MM Optics Ltda, São 

Carlos, SP, Brasil) (Figura 4.3). O valor da emissão foi programado para o parâmetro 
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do estudo através desse medidor, e não pelo valor no painel de controle do 

equipamento. 

 

Figura 4.3 - Medidor de potência apresentando o valor da potência emitida pelo aparelho 

 
Fonte: a autora 

 

 

Os grupos que não receberam PBMT foram submetidos às mesmas condições 

experimentais daqueles irradiados, porém o equipamento de laser foi mantido 

desligado. Todos os procedimentos com o laser foram realizados seguindo todas as 

normas de segurança. 

 

 

4.3.5 Períodos e forma de sacrifício 

 

 

O sacrifício dos animais foi realizado através de overdose anestésica, após o 

período de 15, 30 e 90 dias de pós-operatório (6 ratos de cada grupo em cada período, 

n=6). Após o sacrifício, as cabeças dos animais foram removidas, mantendo-se os 

tecidos moles adjacentes e fixadas em formol tamponado a 10% pelo período mínimo 

de 24 horas. O material foi encaminhado primeiramente para realização de exame de 

microtomografia computadorizada para análise imaginológica. A seguir, o material foi 

preparado para as análises histológica, histoquímica e imunoistoquímica. 
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4.4 Exame por microtomografia computadorizada 

 

 

As cabeças dos animais foram levadas ao microtomógrafo de raios-x SkyScan 

1176 (Bruker MicroCT, Kontich, Bélgica) de alta resolução do Departamento de 

Genética e Biologia Evolutiva do Instituto de Biociências da Universidade de São 

Paulo que foi contemplado pela FAPESP, através do Programa de Equipamentos 

Multiusuários (Processo 2009/54203-4). A aquisição de imagens foi realizada e 

digitalizada seguindo os seguintes parâmetros descritos na tabela 4.2. 

 

 

Tabela 4.2. Parâmetros para o escaneamento para MicroCT 

Filtro- AL Resolução Voltagem Amperagem 
Ângulo de 

rotação 
Passo da rotação Quadros 

1 mm 9 µm 65 KV 385 µA 360o 0,5o 3 

Fonte: a autora 

 

4.5 Preparo histológico 

 

 

Após a análise em MicroCT as cabeças foram seccionadas ao meio no plano 

sagital com a utilização de broca cirúrgica Zecrya FG de 23 mm (Dentsply Maillefer, 

Ballaigues, Suíça) montada em turbina de alta rotação extratorque 605C (Kavo, Santa 

Catarina, Brasil). O lado direito (fraturado) foi lavado com tampão cacodilato de sódio 

(0,05 M, pH 7,2) e em seguida introduzido em solução de EDTA a 4,13% (pH 7,4) 

durante o período de três meses, sendo esta solução trocada semanalmente para 

descalcificação. As peças descalcificadas foram seccionadas longitudinalmente no 

sentido coronal na região da articulação temporomandibular, e submetidas ao 

processamento laboratorial para análises histológicas. 

 

Cada peça foi lavada em água corrente durante cinco horas, desidratada em 

soluções de concentração crescente de álcool etílico, diafanizada em xilol e incluída 

em parafina. Três cortes semi-seriados de 5 μm de espessura, de cada amostra, foram 

realizados em micrótomo para análise histológica e dois cortes semi-seriados de 4μm 

para análises histoquímica e imunoistoquímica. Foram selecionados três animais de 
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cada grupo, de forma randomizada utilizando o programa Microsoft Excel® (©Microsoft, 

2017) para análise imunoistoquímica. 

 

 

4.6 Análise imaginológica 

 

 

Após a microCT foi realizada a digitalização das imagens com resolução de 9 

μm que foram reconstruídas no software Nrecom (Bruker). Os dados foram avaliados 

em software para análise microtomográfica (CTAnalyser®, SkyScan, Antuérpia, 

Bélgica). As imagens com resolução de 9 μm foram inseridas no software DataViewer 

(Bruker) para orientação dos eixos x, y e z e seleção do eixo de coronal para 

delineamento de um volume de interesse (VOI) que correspondia a região da fratura 

de côndilo – limite anterior: linha que cruza o ponto mais alto do processo coronóide; 

limite posterior: linha que cruza o ponto mais anterior do meato acústico externo; limite 

inferior: linha que cruza o ponto mais baixo da base da mandíbula; limite superior: 

linha que cruza o ponto mais alto da fossa articular no osso temporal; limite medial: 

linha que cruza o ponto em mais medial da região da fratura de côndilo e limite lateral: 

linha que cruza o ponto mais lateral da região da fratura de côndilo (Figura 4.4). 

 

Figura 4.4. - Reconstrução das imagens obtidas pela MicroCT para orientação 
dos eixos e determinação do VOI 

 
                        Fonte: a autora 
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As imagens obtidas foram então avaliadas no software CTAnalyser® (SkyScan, 

Antuérpia, Bélgica) na mesma região de interesse (ROI) para todas as amostras. A 

ROI foi determinada com os seguintes parâmetros: 173 cortes, sendo o primeiro 

determinado pela imagem correspondente ao ponto mais baixo da incisura sigmóide 

e a última a 6 mm de profundidade, e o limiar mínimo e o limiar máximo na escala de 

cinza foram respectivamente de 58 e 99. Com este limiar estabelecido, o programa 

analisou os seguintes dados morfométricos ósseos: volume ósseo (mm3), volume 

ósseo relativo utilizando a razão entre o volume ósseo e o volume total de tecido (%), 

espessura trabecular (mm), número de trabéculas (1/mm), separação entre as 

trabéculas (mm), densidade de conectividade (1/mm3) e índice de estrutura de modelo 

(SMI) (Bouxsein et al., 2010). 

 

 

4.7 Análise histológica em microscopia óptica – Hematoxilina & Eosina 

 

 

Três cortes semi-seriados de 5 μm, de cada amostra, foram processados para 

coloração com hematoxilina e eosina (HE) e analisados em microscópio óptico. Os 

dados foram observados por um avaliador experiente de forma cega. Dados da 

remodelação óssea da região, presença de neoformação e reabsorção óssea, 

presença de osteoblastos e osteoclastos, presença de infiltrado inflamatório, 

cartilagem para formação do calo ósseo, necrose óssea e tecido de granulação foram 

relatados descritivamente. 

 

 

4.8 Análise histoquímica por Tricrômio de Masson e PicroSírius Red 

 

 

Com o intuito de identificar e avaliar os tecidos conjuntivo, cartilaginoso e ósseo 

foram selecionados dois cortes semi-seriados de 4µm, de três animais de cada grupo 

nos períodos de 15, 30 e 90 dias, e submetidos à coloração histoquímica por Tricrômio 

de Masson e dois cortes semi-seriados de 4µm, dos outros três animais de cada grupo 

nos períodos de 15, 30 e 90 dias, e submetidos à coloração histoquímica por 

PicroSírius Red. 
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O Tricrômio de Masson permite a diferenciação do osso maduro original corado 

em vermelho do osso neoformado, que se cora em azul. Esta técnica tradicional para 

o tecido conjuntivo cora fibras colágenas em azul, diferenciando dos outros tecidos. E 

a coloração de PicroSírius Red permite a avaliação de fibras do tecido conjuntivo. 

 

 

4.9 Análise imunoistoquímica - Cell tracking 

 

 

 Lâminas silanizadas e com as secções de 4μm das peças anatômica incluídas 

em parafina foram desparafinizadas e marcadas com o anticorpo anti-BrdU (anti-

humano). Assim, foi possível rastrear as hDPSCs das CSs transplantadas (cell 

tracking) e distinguí-las das células do hospedeiro. A coloração imunoistoquímica foi 

realizada usando um método de recuperação integrado, o qual aplicou 0,1% de Triton 

X-100/0,1% de tampão de citrato e tripsina para aumentar a permeabilidade, 0,1 mol/L 

de HCl frio para remover a histona no cromossomo, 2 mol/L HCl para desnaturar o 

DNA de cadeia dupla e o Na2B4O7 para reestabelecer o ambiente alcalino. O anticorpo 

primário utilizado foi um policlonal anti- BrdU (diluído a 1:500) (Zhao et al., 2013). As 

observações histométricas foram realizadas usando um microscópio de luz, e as 

imagens capturadas (DP25, Olympus). As imagens obtidas do cell tracking foram 

avaliadas por um avaliador cego. 

 

 

4.10 Análise estatística 

 

 

Os dados qualitativos foram relatados de forma descritiva. Foi aplicado o teste 

de normalidade de Shapiro-Wilk que determinou que o conjunto dos dados obtidos 

apresentaram distribuição normal. Para verificação da significância da diferença entre 

os tipos de tratamento utilizados e os períodos de sacrifício os dados quantitativos 

discretos, paramétricos, foram submetidos a análise de variância (ANOVA, um e dois 

- critérios) e ao Teste de Tukey para verificação da significância da diferença entre os 

tipos de tratamento utilizados e entre os períodos de sacrifício. Para todas as análises 
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foi considerado o nível de significância de p<0,05. Foi utilizado o o programa BioEstat 

5.3 (Sociedade Civil Mamirauá / MCT – CNPq, Belém, Pará, Brasil). 
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5 RESULTADOS 

 

 

5.1 Achados macroscópicos 

 

 

 Os animais continuaram se alimentando e consumindo água e não 

apresentaram sinais clínicos de infecção ou toxicidade como ereção dos pelos, 

diarreia, letargia. No período de 15 dias os animais do grupo Cell Sheet apresentavam 

um desgaste oblíquo na face incisal dos incisivos superiores, mais acentuado do lado 

direito, sendo que no período de 90 dias alguns animais não apresentaram desgaste 

incisal e o crescimento dental contínuo fez com que o dente tivesse uma grande 

projeção extraoral neste grupo (Figura 5.1). 

 

 

Figura 5.1 - Imagens clínicas dos animais no período de 90 dias. A – Grupo controle (FC); B – Grupo 
FC + PBMT; C – Grupo Cell Sheet; D – Grupo Cell Sheet + PBMT 

 
Fonte: a autora 

 

5.2 Avaliação do peso dos animais 

 

 

 Foram obtidas as taxas de ganho ou perda de peso dos animais, subtraindo o 

valor do peso inicial, pré-cirúrgico, do valor final, no momento do sacrifício. Destes 

dados foram obtidas as médias e desvios padrão segundo cada período experimental 

de cada grupo e estes dados foram submetidos à análise de variância, 1 critério, e ao 

teste de Tukey, ao nível de significância de 5% para comparação entre os valores da 
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média de variação do peso dos animais entre os grupos no mesmo período e entre os 

períodos num mesmo grupo (Gráfico 5.1). 

 

 A Análise de Variância, um critério, demonstrou que existe diferença estatística 

significativa entre os períodos de sacrifício nos grupos Controle (FC) (p < 0,005) e Cell 

Sheet + PBMT (p < 0,001), não sendo significativa nos grupos FC + PBMT (p = 0,898) 

e Cell Sheet (p = 0,818). Os períodos de sacrifício que se diferenciaram entre si, em 

cada grupo, foram identificados pelo teste de Tukey sendo representados por letras 

minúsculas diferentes e apresentados no gráfico 5.1. Estes resultados demonstraram 

que houve uma recuperação de peso significativa dos animais dos grupos Controle 

(FC) e Cell Sheet + PBMT e que essa recuperação de peso não foi significativa para 

os animais dos grupos FC + PBMT e Cell Sheet. 

 

 A Análise de Variância, um critério, demonstrou que existe diferença estatística 

significativa entre os grupos nos períodos de sacrifício de 15 dias (p = 0,012), 30 dias 

(p = 0,019) e 90 dias (p = 0,046). Os períodos de sacrifício que se diferenciaram entre 

si, em cada período de sacrifício, foram identificados pelo teste de Tukey sendo 

representados por letras maiúsculas diferentes e apresentados no gráfico 5.1. Estes 

resultados demonstraram que houve uma recuperação de peso significativa dos 

animais dos grupos Controle (FC), FC + PBMT e Cell Sheet + PBMT e que essa 

recuperação de peso não foi significativa para os animais do grupo Cell Sheet. 
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Gráfico 5.1 - Média e desvio padrão das taxas de ganho ou perda de peso (em g) dos animais por grupo 
e respectivos períodos experimentais. Letras maiúsculas diferentes representam diferença estatística 
entre grupos, no mesmo período de sacrifício. E letras minúsculas diferentes representam diferença 
estatística entre os períodos de sacrifício no mesmo grupo. Teste de Tukey ao nível de significância de 
5% 

 
Fonte: a autora 

 

 

5.3 Avaliação imaginológica 

 

 

5.3.1 Volume ósseo 

 

 

 Da ROI foi obtido o volume ósseo total em mm³ das imagens obtidas das 

amostras. Destes dados foram obtidas as médias e desvios padrão segundo cada 

período experimental de cada grupo e estes dados foram submetidos à análise de 

variância, 1 critério, e ao teste de Tukey, ao nível de significância de 5% para 

comparação entre os valores da média de variação do volume ósseo entre os grupos 

no mesmo período e entre os períodos num mesmo grupo (Gráfico 5.2). 

 

 A Análise de Variância, um critério, demonstrou que existe diferença estatística 

significativa entre os períodos de sacrifício nos grupos Controle (FC) (p = 0,001), FC 

+ PBMT (p = 0,005), Cell Sheet (p < 0,001) e Cell Sheet + PBMT (p < 0,001). Os 

períodos de sacrifício que se diferenciaram entre si, em cada grupo, foram 
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identificados pelo teste de Tukey sendo representados por letras minúsculas 

diferentes e apresentados no gráfico 5.2. Estes resultados demonstraram que houve 

uma significativa área de neoformação óssea maior nos períodos de 15 e 30 dias para 

todos os grupos. 

 

 A Análise de Variância, um critério, demonstrou que existe diferença estatística 

significativa entre os grupos nos períodos de sacrifício de 15 dias (p = 0,002), 30 dias 

(p = 0,023) e 90 dias (p = 0,001). Os grupos que se diferenciaram entre si, em cada 

período de sacrifício, foram identificados pelo teste de Tukey sendo representados por 

letras maiúsculas diferentes e apresentados no gráfico 5.2. Estes resultados 

demonstraram que houve uma significativa área de neoformação óssea maior grupo 

Cell Sheet. 

 

Gráfico 5.2 - Média e desvio padrão do volume ósseo (em mm3). ANOVA – 1 critério (p < 0,01). Letras 
minúsculas diferentes representam diferença estatística entre os períodos de sacrifício no mesmo 
grupo. E letras maiúsculas diferentes representam diferença entre grupos, no mesmo período de 
sacrifício. Tukey (p < 0,05) 

 
   Fonte: a autora 
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0,001), Controle (FC) e Cell Sheet + PBMT (p < 0,001), FC + PBMT e Cell Sheet (p < 

0,001), FC + PBMT e Cell Sheet + PBMT (p < 0,001) e Cell Sheet e Cell Sheet + PBMT 

(p < 0,001). Os resultados que se diferenciaram entre si, nas diferentes comparações 

entre os grupos e períodos de sacrifícios, foram identificados pelo teste de Tukey, 
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sendo representados por letras maiúsculas diferentes e apresentados nos gráficos 

5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 e 5.8. 

 

Gráfico 5.3 - Média e desvio padrão do 
volume ósseo (em mm3). ANOVA – 2 
critérios (p < 0,01). Letras diferentes 
representam diferença estatística entre si. 
Tukey (p < 0,05) 

 Gráfico 5.4 - Média e desvio padrão do 
volume ósseo (em mm3). ANOVA – 2 
critérios (p < 0,01). Letras diferentes 
representam diferença estatística entre si. 
Tukey (p < 0,05) 

 
 Fonte: a autora 

 

 

 
 Fonte: a autora 

Gráfico 5.5 - Média e desvio padrão do 
volume ósseo (em mm3). ANOVA – 2 
critérios (p < 0,01). Letras diferentes 
representam diferença estatística entre si. 
Tukey (p < 0,05) 

 Gráfico 5.6 - Média e desvio padrão do 
volume ósseo (em mm3). ANOVA – 2 
critérios (p < 0,01). Letras diferentes 
representam diferença estatística entre si. 
Tukey (p < 0,05) 

 
 Fonte: a autora 

 

 
 Fonte: a autora 
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Gráfico 5.7 - Média e desvio padrão do 
volume ósseo (em mm3). ANOVA – 2 
critérios (p < 0,01). Letras diferentes 
representam diferença estatística entre si. 
Tukey (p < 0,05) 

 Gráfico 5.8 - Média e desvio padrão do 
volume ósseo (em mm3). ANOVA – 2 
critérios (p < 0,01). Letras diferentes 
representam diferença estatística entre si. 
Tukey (p < 0,05) 

 
 Fonte: a autora 

 

 
 Fonte: a autora 

 

 

5.3.2 Volume ósseo relativo 

 

 

 Da ROI foi obtido o volume ósseo relativo em % das imagens obtidas das 

amostras. Destes dados foram obtidas as médias e desvios padrão segundo cada 

período experimental de cada grupo e estes dados foram submetidos à análise de 

variância, 1 critério, e ao teste de Tukey, ao nível de significância de 5% para 

comparação entre os valores de volume ósseo relativo entre os grupos no mesmo 

período e entre os períodos num mesmo grupo (Gráfico 5.9). 

 

 A Análise de Variância, um critério, demonstrou que existe diferença estatística 

significativa entre os períodos de sacrifício nos grupos Controle (FC) (p < 0,001), FC 

+ PBMT (p = 0,005), Cell Sheet (p = 0,001) e Cell Sheet + PBMT (p < 0,001). Os 

períodos de sacrifício que se diferenciaram entre si, em cada grupo, foram 

identificados pelo teste de Tukey sendo representados por letras minúsculas 

diferentes e apresentados no gráfico 5.9. Estes resultados demonstraram que houve 

uma significativa área de neoformação óssea maior nos períodos de 15 e 30 dias para 

todos os grupos. 
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sendo significativa nos períodos de 30 dias (p = 0,105) e 90 dias (p = 0,096). Os grupos 

que se diferenciaram entre si, em cada período de sacrifício, foram identificados pelo 

teste de Tukey sendo representados por letras maiúsculas diferentes e apresentados 

no gráfico 5.9. Estes resultados demonstraram que houve uma significativa área de 

neoformação óssea maior grupo Cell Sheet. 

 

Gráfico 5.9 - Média e desvio padrão do volume ósseo relativo (em %). ANOVA – 1 critério (p < 0,01). 
Letras minúsculas diferentes representam diferença estatística entre os períodos de sacrifício no 
mesmo grupo. E letras maiúsculas diferentes representam diferença entre grupos, no mesmo período 
de sacrifício. Tukey (p < 0,05) 

 
Fonte: a autora 
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períodos de sacrifício e demonstrou que existe diferença estatística significativa entre 
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0,001), Controle (FC) e Cell Sheet + PBMT (p < 0,001), FC + PBMT e Cell Sheet (p < 

0,001), FC + PBMT e Cell Sheet + PBMT (p < 0,001) e Cell Sheet e Cell Sheet + PBMT 

(p < 0,001). Os resultados que se diferenciaram entre si, nas diferentes comparações 

entre os grupos e períodos de sacrifícios, foram identificados pelo teste de Tukey, 

sendo representados por letras maiúsculas diferentes e apresentados nos gráficos 

5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14 e 5.15. 
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Gráfico 5.10 - Média e desvio padrão do volume 
ósseo relativo (em %). ANOVA – 2 critérios (p < 
0,01). Letras diferentes representam diferença 
estatística entre si. Tukey (p < 0,05) 

 Gráfico 5.11 -. Média e desvio padrão do 
volume ósseo relativo (em %). ANOVA – 2 
critérios (p < 0,01). Letras diferentes 
representam diferença estatística entre si. 
Tukey (p < 0,05) 

 
 Fonte: a autora 

 

 

 
 Fonte: a autora 

Gráfico 5.12 - Média e desvio padrão do 
volume ósseo relativo (em %). ANOVA – 2 
critérios (p < 0,01). Letras diferentes 
representam diferença estatística entre si. 
Tukey (p < 0,05) 

 Gráfico 5.13 - Média e desvio padrão do 
volume ósseo relativo (em %). ANOVA – 2 
critérios (p < 0,01). Letras diferentes 
representam diferença estatística entre si. 
Tukey (p < 0,05) 

 
 Fonte: a autora 

 

 

 
 Fonte: a autora 

Gráfico 5.14 - Média e desvio padrão do 
volume ósseo relativo (em %). ANOVA – 2 
critérios (p < 0,01). Letras diferentes 
representam diferença estatística entre si. 
Tukey (p < 0,05) 

 Gráfico 5.15 - Média e desvio padrão do 
volume ósseo relativo (em %). ANOVA – 2 
critérios (p < 0,01). Letras diferentes 
representam diferença estatística entre si. 
Tukey (p < 0,05) 

 
 Fonte: a autora 

 

 
 Fonte: a autora 
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5.3.3 Espessura trabecular 

 

 

 Da ROI foi obtida a espessura trabecular em mm das imagens obtidas das 

amostras. Destes dados foram obtidas as médias e desvios padrão segundo cada 

período experimental de cada grupo e estes dados foram submetidos à análise de 

variância, 1 critério, e ao teste de Tukey, ao nível de significância de 5% para 

comparação entre os valores de espessura trabecular entre os grupos no mesmo 

período e entre os períodos num mesmo grupo (Gráfico 5.16). 

 

 A Análise de Variância, um critério, demonstrou que existe diferença estatística 

significativa entre os períodos de sacrifício nos grupos Controle (FC) (p < 0,001), e 

Cell Sheet + PBMT (p = 0,008) não sendo significativa nos grupos FC + PBMT (p = 

0,021) e Cell Sheet (p = 0,015) Os períodos de sacrifício que se diferenciaram entre 

si, em cada grupo, foram identificados pelo teste de Tukey sendo representados por 

letras minúsculas diferentes e apresentados no gráfico 5.16. Não existe diferença 

estatística significativa entre os grupos nos períodos de sacrifício de 15 dias (p = 

0,222), 30 dias (p = 0,371) ou 90 dias (p = 0,659). 

 

Gráfico 5.16 - Média e desvio padrão da espessura trabecular (em mm). ANOVA - 1 critério (p < 0,01). 
Letras minúsculas diferentes representam diferença estatística entre os períodos de sacrifício no 
mesmo grupo. Tukey (p < 0,01) 

 

Fonte: a autora 
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 A Análise de Variância, dois critérios, foi realizada nos desdobramentos entre 

os grupos para verificação da significância da diferença entre eles nos diferentes 

períodos de sacrifício e demonstrou que existe diferença estatística significativa entre 

os grupos Controle (FC) e FC + PBMT (p = 0,006), Controle (FC) e Cell Sheet (p = 

0,018), Controle (FC) e Cell Sheet + PBMT (p < 0,001) e Cell Sheet e Cell Sheet + 

PBMT (p = 0,012), não sendo significativas entre os grupos FC + PBMT e Cell Sheet 

(p = 0,092), Controle (FC) + PBMT e Cell Sheet + PBMT (p = 0,06)  Os resultados que 

se diferenciaram entre si, nas diferentes comparações entre os grupos e períodos de 

sacrifícios, foram identificados pelo teste de Tukey, sendo representados por letras 

maiúsculas diferentes e apresentados nos gráficos 5.17, 5.18, 5.19, 5.20, 5.21 e 5.22. 

 

Gráfico 5.17 - Média e desvio padrão da 
espessura trabecular (em mm). ANOVA – 2 
critérios (p < 0,01). Letras diferentes 
representam diferença estatística entre si. 
Tukey (p < 0,05) 

 Gráfico 5.18 - Média e desvio padrão da 
espessura trabecular (em mm). ANOVA – 2 
critérios (p < 0,05). Letras diferentes 
representam diferença estatística entre si. 
Tukey (p < 0,05) 

 
 Fonte: a autora 

 

 

 
 Fonte: a autora 

Gráfico 5.19 - Média e desvio padrão da 
espessura trabecular (em mm). ANOVA – 2 
critérios (p < 0,01). Letras diferentes 
representam diferença estatística entre si. 
Tukey (p < 0,05) 

 Gráfico 5.20 - Média e desvio padrão da 
espessura trabecular (em mm). ANOVA – 2 
critérios (p = 0,092) 

 
 Fonte: a autora 

 

 
 Fonte: a autora 
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Gráfico 5.21 - Média e desvio padrão da 
espessura trabecular (em mm). ANOVA – 2 
critérios (p = 0,06) 

 Gráfico 5.22 = Média e desvio padrão da 
espessura trabecular (em mm). ANOVA – 2 
critérios (p < 0,05). Letras diferentes 
representam diferença estatística entre si. 
Tukey (p < 0,05) 

 
 Fonte: a autora 

 

 
 Fonte: a autora 

 

 

5.3.4 Número de trabéculas 

 

 

 Da ROI foi obtido o número de trabéculas em 1/mm das imagens obtidas das 

amostras. Destes dados foram obtidas as médias e desvios padrão segundo cada 

período experimental de cada grupo e estes dados foram submetidos à análise de 

variância, 1 critério, e ao teste de Tukey, ao nível de significância de 5% para 

comparação entre os valores de números de trabéculas entre os grupos no mesmo 

período e entre os períodos num mesmo grupo (Gráfico 5.23). 
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períodos de sacrifício que se diferenciaram entre si, em cada grupo, foram 

identificados pelo teste de Tukey sendo representados por letras minúsculas 

diferentes e apresentados no gráfico 5.23. 
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teste de Tukey sendo representados por letras maiúsculas diferentes e apresentados 

no gráfico 5.23. 

 

Gráfico 5.23 - Média e desvio padrão do número de trabéculas (em 1/mm). ANOVA - 1 critério (p < 
0,05). Letras minúsculas diferentes representam diferença estatística entre os períodos de sacrifício no 
mesmo grupo. E letras maiúsculas diferentes representam diferença entre grupos, no mesmo período 
de sacrifício. Tukey (p < 0,05) 

 
Fonte: a autora 
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Gráfico 5.24 - Média e desvio padrão do 
número de trabéculas (em 1/mm). ANOVA 
– 2 critérios (p < 0,01). Letras diferentes 
representam diferença estatística entre si. 
Tukey (p < 0,05) 

 Gráfico 5.25 - Média e desvio padrão do 
número de trabéculas (em 1/mm).  ANOVA 
– 2 critérios (p < 0,05). Letras diferentes 
representam diferença estatística entre si. 
Tukey (p < 0,05) 

 
 Fonte: a autora 

 

 
 Fonte: a autora 

 
Gráfico 5.26 - Média e desvio padrão do 
número de trabéculas (em 1/mm). ANOVA 
– 2 critérios (p < 0,01). Letras diferentes 
representam diferença estatística entre si. 
Tukey (p < 0,05) 

 Gráfico 5.27 - Média e desvio padrão do 
número de trabéculas (em 1/mm). ANOVA 
– 2 critérios (p < 0,01). Letras diferentes 
representam diferença estatística entre si. 
Tukey (p < 0,05) 

 
 Fonte: a autora 

 

 

 
 Fonte: a autora 

Gráfico 5.28 - Média e desvio padrão do 
número de trabéculas (em 1/mm). ANOVA 
– 2 critérios (p < 0,01). Letras diferentes 
representam diferença estatística entre si. 
Tukey (p < 0,05) 

 Gráfico 5.29 - Média e desvio padrão do 
número de trabéculas (em 1/mm). ANOVA 
– 2 critérios (p < 0,01). Letras diferentes 
representam diferença estatística entre si. 
Tukey (p < 0,05) 

 
 Fonte: a autora 

 

 
 Fonte: a autora 
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5.3.5 Separação entre as trabéculas 

 

 

 Da ROI foi obtido o número de separação entre as trabéculas em mm das 

imagens obtidas das amostras. Destes dados foram obtidas as médias e desvios 

padrão segundo cada período experimental de cada grupo e estes dados foram 

submetidos à análise de variância, 1 critério, e ao teste de Tukey, ao nível de 

significância de 5% para comparação entre os valores de números de separação entre 

as trabéculas entre os grupos no mesmo período e entre os períodos num mesmo 

grupo (Gráfico 5.30). 

 

 A Análise de Variância, um critério, demonstrou que não existe diferença 

estatística significativa entre os períodos de sacrifício nos grupos Controle (FC) (p = 

0,104), FC + PBMT (p = 0,698), Cell Sheet (p = 0,317) e Cell Sheet + PBMT (p = 

0,052). Assim como não existe diferença estatística significativa entre os grupos nos 

períodos de 15 (p = 0,523), 30 (p = 0,061) e 90 dias (p = 0,281) (gráfico 5.30). 

 

Gráfico 5.30 - Média e desvio padrão do número de separação entre as trabéculas (em mm) 

 
Fonte: a autora 

 

 A Análise de Variância, dois critérios, foi realizada nos desdobramentos entre 

os grupos para verificação da significância da diferença entre eles nos diferentes 

períodos de sacrifício e demonstrou que existe diferença estatística significativa entre 

os grupos Cell Sheet e Cell Sheet + PBMT (p = 0,005). Não sendo significativa entre 

os grupos Controle (FC) e FC + PBMT (p = 0,537), Controle (FC) e Cell Sheet (p = 

0,090), Controle (FC) e Cell Sheet + PBMT (p = 0,060), FC + PBMT e Cell Sheet (p = 
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0,293), FC + PBMT e Cell Sheet + PBMT (p = 0,233) (Gráficos 5.31, 5.32, 5.33, 5.34, 

5.35). Os resultados que se diferenciaram entre si, entre os grupos e períodos de 

sacrifícios, foram identificados pelo teste de Tukey, sendo representados por letras 

maiúsculas diferentes e apresentados no gráfico 5.36. 

 

Gráfico 5.31 - Média e desvio padrão do 
número de separação entre as trabéculas 
(em mm) 

 Gráfico 5.32 = Média e desvio padrão do 
número de separação entre as trabéculas 
(em mm) 

 
 Fonte: a autora 

 

 
 Fonte: a autora 

 
Gráfico 5.33 - Média e desvio padrão do 
número de separação entre as trabéculas 
(em mm) 

 Gráfico 5.34 - Média e desvio padrão do 
número de separação entre as trabéculas 
(em mm) 

 
 Fonte: a autora 
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Gráfico 5.35 - Média e desvio padrão do 
número de separação entre as trabéculas 
(em mm) 

 Gráfico 5.36 - Média e desvio padrão do 
número de separação entre as trabéculas (em 
mm). ANOVA – 2 critérios (p < 0,05). Letras 
diferentes representam diferença estatística 
entre si. Tukey (p < 0,05) 

 
 Fonte: a autora 

 

 

 

 
 Fonte: a autora 

 

5.3.6 Densidade da conectividade óssea 

 

 

 Da ROI foi obtida a densidade da conectividade óssea em 1/mm3 das imagens 

obtidas das amostras. Destes dados foram obtidas as médias e desvios padrão 

segundo cada período experimental de cada grupo e estes dados foram submetidos 

à análise de variância, 1 critério, e ao teste de Tukey, ao nível de significância de 5% 

para comparação entre os valores da densidade da conectividade óssea entre os 

grupos no mesmo período e entre os períodos num mesmo grupo (gráfico 5.37). 

 

 A Análise de Variância, um critério, demonstrou que não existe diferença 

estatística significativa entre os períodos de sacrifício nos grupos Controle (FC) (p = 

0,743), FC + PBMT (p = 0,971), Cell Sheet (p = 0,783) e Cell Sheet + PBMT (p = 

0,567). Assim como não existe diferença estatística significativa entre os grupos nos 

períodos de 15 (p = 0,534), 30 (p = 0,259) e 90 dias (p = 0,572) (gráfico 5.37). 
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Gráfico 5.37 - Média e desvio padrão da densidade da conectividade óssea (em 1/mm3). 

 
Fonte: a autora 

 

 A Análise de Variância, dois critérios, foi realizada nos desdobramentos entre 

os grupos para verificação da significância da diferença entre eles nos diferentes 

períodos de sacrifício e demonstrou que não existe diferença estatística significativa 

entre os grupos Controle (FC) e FC + PBMT (p = 0,957), Controle (FC) e Cell Sheet 

(p = 0,228), Controle (FC) e Cell Sheet + PBMT (p = 0,057), FC + PBMT e Cell Sheet 

(p = 0,799), FC + PBMT e Cell Sheet + PBMT (p = 0,711) e Cell Sheet e Cell Sheet + 

PBMT (p = 0,846) (gráficos 5.38, 5.39, 5.40, 5.41, 5.42 e 5.43). 

 

Gráfico 5.38 - Média e desvio padrão da 
densidade da conectividade óssea (em 
1/mm3) 

 Gráfico 5.39 - Média e desvio padrão da 
densidade da conectividade óssea (em 
1/mm3) 

 
 Fonte: a autora 

 

 
 Fonte: a autora 
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Gráfico 5.40 - Média e desvio padrão da 
densidade da conectividade óssea (em 
1/mm3) 

 Gráfico 5.41 - Média e desvio padrão da 
densidade da conectividade óssea (em 
1/mm3) 

 
 Fonte: a autora 

 

 
 Fonte: a autora 

   

Gráfico 5.42 - Média e desvio padrão da 
densidade da conectividade óssea (em 
1/mm3) 

 Gráfico 5.43 - Média e desvio padrão da 
densidade da conectividade óssea (em 
1/mm3) 

 
 Fonte: a autora 

 

 
 Fonte: a autora 

   

 

 

5.3.7 Índice de estrutura de modelo (SMI) 

 

 

 Da ROI foi obtido o SMI das imagens obtidas das amostras. Destes dados 

foram obtidas as médias e desvios padrão segundo cada período experimental de 

cada grupo e estes dados foram submetidos à análise de variância, 1 critério, e ao 

teste de Tukey, ao nível de significância de 5% para comparação entre os valores do 

SMI entre os grupos no mesmo período e entre os períodos num mesmo grupo (gráfico 

5.44). 
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 A Análise de Variância, um critério, demonstrou que existe diferença estatística 

significativa entre os períodos de sacrifício nos grupos Controle (FC) (p = 0,002), e 

Cell Sheet + PBMT (p = 0,003). Não sendo significativa nos grupos FC + PBMT (p = 

0,267) e Cell Sheet (p = 0,321). Os períodos de sacrifício que se diferenciaram entre 

si, em cada grupo, foram identificados pelo teste de Tukey sendo representados por 

letras minúsculas diferentes e apresentados no gráfico 5.44. A Análise de Variância, 

um critério, demonstrou que não existe diferença estatística significativa entre os 

grupos nos períodos de 15 (p = 0,109), 30 (p = 0,251) e 90 dias (p = 0,549) (gráfico 

5.44). 

 

Gráfico 5.44 - Média e desvio padrão do SMI. Letras minúsculas diferentes representam diferença 
estatística entre os períodos de sacrifício no mesmo grupo. Tukey (p < 0,05) 

 
Fonte: a autora 

 
 

 A Análise de Variância, dois critérios, foi realizada nos desdobramentos entre 

os grupos para verificação da significância da diferença entre eles nos diferentes 

períodos de sacrifício e demonstrou que existe diferença estatística significativa entre 

os grupos  Controle (FC) e Cell Sheet + PBMT (p < 0,001) e FC + PBMT e Cell Sheet 

+ PBMT (p = 0,021). Não sendo significativa entre os grupos Controle (FC) e FC + 

PBMT (p = 0,076), Controle (FC) e Cell Sheet (p = 0,183), FC + PBMT e Cell Sheet (p 

= 0,405), e Cell Sheet e Cell Sheet + PBMT (p = 0,079). (gráficos 5.45, 5.46, 5.48, e 

5.50). Os resultados que se diferenciaram entre si, entre os grupos e períodos de 

sacrifícios, foram identificados pelo teste de Tukey, sendo representados por letras 

maiúsculas diferentes e apresentados nos gráficos 5.47, 5.49 
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Gráfico 5.45 - Média e desvio padrão do 
SMI 

 Gráfico 5.46 - Média e desvio padrão do 
SMI 

 
 Fonte: a autora 

 

 
 Fonte: a autora 

   

Gráfico 5.47 - Média e desvio padrão do 
SMI. Letras diferentes representam 
diferença estatística entre si. Tukey (p < 
0.05) 

 Gráfico 5.48 - Média e desvio padrão do 
SMI 

 
 Fonte: a autora 

 

 
 Fonte: a autora 

   

Gráfico 5.49 - Média e desvio padrão do 
SMI. Letras diferentes representam 
diferença estatística entre si. Tukey (p < 
0.01) 

 Gráfico 5.50 - Média e desvio padrão do 
SMI 

 
 Fonte: a autora 

 

 
 Fonte: a autora 
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5.3.8 Microtomografias 

 

 

 Inicialmente ocorreu aumento de volume compatível com neoformação óssea 

no local da fratura já no período de 15 dias em todos os grupos, representando a fase 

inicial do calo ósseo. A seguir, no período de 30 dias houve início do remodelamento 

ósseo, com menor volume do calo ósseo, exceto no grupo controle + PBMT. 

Finalmente, em 90 dias todos os grupos apresentaram remodelamento significativo 

com menor volume no calo ósseo, permanecendo um maior volume no grupo Cell 

Sheet. 

 

A neoformação óssea acelerada e em maior quantidade prejudicou a 

reorganização das estruturas da ATM mantendo o côndilo desviado para a medial no 

período de 90 dias no grupo Cell Sheet. Evidenciado pela seta na figura 5.2. Já nos 

outros grupos, neste mesmo período, podemos visualizar o côndilo centralizado na 

cavidade articular. 

 

Figura 5.2. - Imagens 2D representativas das microtomografias, corte coronal, dos grupos nos 
respectivos períodos de sacrifício 
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Estrela: Grupo e período que apresentou a maior quantidade de neoformação óssea. Seta: Desvio para 
medial do côndilo mandibular persistente 
Fonte: a autora 
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5.4 Avaliação histológica e histoquímica 

 

 

5.4.1 Grupo I - Fratura de côndilo 

 

 

Período 15 dias 

 

 

 Fratura de côndilo com desvio medial foi observada. O disco articular 

acompanhava o côndilo. Havia presença de tecido de granulação na região da fratura, 

sem invasão do tecido muscular. Os cotos da fratura apresentavam áreas de 

neoformação óssea e intensa atividade osteoblástica. Havia presença de tecido 

cartilaginoso no traço da fratura indicando a organização de calo ósseo (Figura 5.3). 

 

 

Período 30 dias 

 

 Disco articular acompanhava o côndilo que se apresentava novamente em sua 

posição normal, centralizado na cavidade articular. Havia presença de calo ósseo 

consolidado com poucos remanescentes de tecido cartilaginoso em seu interior, bem 

como início de remodelação óssea (Figura 5.3).  

 

 

Período 90 dias 

 

 

 Foi possível visualizar o côndilo bem posicionado com disco articular interposto 

e camadas da fibrocartilagem organizadas. Notou-se diminuição do calo ósseo, 

apenas um espessamento na região onde se encontrava a fratura. Foi possível 

observar formação de medula hematopoiética na região da fratura. As fibras 

musculares estavam novamente inseridas e organizadas (Figura 5.3). 
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Figura 5.3 - Fotomicrografias de lâminas histológicas do Grupo I - Controle Fratura de côndilo 
 Controle –Fratura de Côndilo  
 Côndilo Região do calo ósseo  

 90 dias 15 dias 30 dias 90 dias  

 

    

 

 

    

 

 

    

 

      

Nos períodos de 15, 30 e 90 dias. AEI – Côndilo centralizado na fossa temporal com disco articular 
interposto (seta). * Neoformação óssea. ▲ Áreas de tecido cartilaginoso. # Organização das fibras 
musculares. + Organização da medula hematopoiética. ABCD - H&E. EFGH – Tricrômio de Masson. 
IJKL - PicroSírius Red. Aumento 32 x 
Fonte: a autora 

 

 

5.4.2 Grupo II - Fratura de côndilo + PBMT 

 

 

Período 15 dias 

 

 

 Fratura de côndilo com desvio medial foi observada. O disco articular 

acompanhava o côndilo. Havia presença de tecido de granulação na região da fratura, 

sem invasão do tecido muscular. Os cotos da fratura apresentavam áreas de 

neoformação óssea e intensa atividade osteoblástica e sinais de tecido cartilaginoso 

no traço da fratura (Figura 5.4). 
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Período 30 dias 

 

 Disco articular acompanhava o côndilo que se apresentava novamente em sua 

posição normal, centralizado na cavidade articular. Havia presença de calo ósseo 

consolidado com ausência de tecido cartilaginoso em seu interior, bem como início de 

remodelação óssea (Figura 5.4).  

 

 

Período 90 dias 

 

 

 Foi possível visualizar o côndilo bem posicionado com disco articular interposto 

e camadas da fibrocartilagem organizadas. Notou-se diminuição do calo ósseo, 

apenas um espessamento na região onde se encontrava a fratura. A continuidade da 

medula hematopoiética foi recuperada. As fibras musculares estavam novamente 

inseridas e organizadas (Figura 5.4). 
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Figura 5.4 - Fotomicrografias de lâminas histológicas do Grupo II - Fratura de côndilo + PBMT 
 

Fratura de côngilo + PBMT 
 

 

Côndilo Região do calo ósseo 
 

 

90 dias 15 dias 30 dias 90 dias 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 
    

 

Nos períodos de 15, 30 e 90 dias. AEI – Côndilo centralizado na fossa temporal com disco articular 
interposto (seta). * Neoformação óssea. # Organização das fibras musculares. + Organização da 
medula hematopoiética. ABCD - H&E. EFGH – Tricrômio de Masson. IJKL - PicroSírius Red. Aumento 
32 x 
Fonte: a autora 

 

 

5.4.3 Grupo III - Fratura de côndilo + Cell Sheet 

 

 

Período 15 dias 

 

 

 Fratura de côndilo com desvio medial foi observada. O disco articular 

acompanhava o côndilo. Foi verificada presença de tecido de granulação exuberante 

num misto de fibras e células da inflamação crônica na região da fratura. Os cotos da 

fratura apresentavam tecido ósseo desvitalizado com extensas áreas de neoformação 

óssea e intensa atividade osteoblástica, bem como apresentavam lacunas de 
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reabsorção óssea com presença de células gigantes multinucleadas. Havia presença 

de grande quantidade de tecido cartilaginoso no traço da fratura (Figura 5.5). 

 

 

Período 30 dias 

 

 Havia presença de calo ósseo exuberante com extensas áreas de tecido 

cartilaginoso em seu interior, bem como início de remodelação óssea. Presença de 

áreas de tecido de granulação bem como de fibras colágenas. A fibrocartilagem 

articular condilar apresentava-se atrofiada e não era possível identificar o disco 

articular. Em um espécime foi possível visualizar que o disco articular acompanhava 

o côndilo que apresentava ligeiro desvio para medial (Figura 5.5).  

 

 

Período 90 dias 

 

 

 Foi possível visualizar o disco articular rompido e grande área de tecido 

conjuntivo fibroso no interior do espaço articular sugerindo anquilose fibrosa da 

articulação temporomandibular. Presença de calo ósseo espesso na região onde se 

encontrava a fratura. Com sinais de organização da medula hematopoiética. Em um 

espécime o côndilo apresentava-se de volta a posição normal com calo ósseo maduro 

(Figura 5.5). 
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Figura 5.5 - Fotomicrografias de lâminas histológicas do Grupo III - Fratura de côndilo + Cell Sheet 
 Fratura de côndilo + Cell Sheet  

 

Fossa temporal Região do calo ósseo 
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Nos períodos de 15, 30 e 90 dias. AEI – Disco articular rompido. Presença de tecido conjuntivo fibroso 
no espaço da cavidade articular sugerindo anquilose fibrosa da ATM. ■ Fossa temporal. ● Tecido 
conjuntivo fibroso denso com presença de fibras colágenas. * Neoformação óssea. Coto da fratura 
desvitalizado com lacunas de reabsorção e tecido de granulação (seta). ▲ Áreas de tecido 
cartilaginoso. ABCD - H&E. EFGH – Tricrômio de Masson. IJKL - PicroSírius Red. Aumento 32 x 
Fonte: a autora 

 

 

5.4.3 Grupo IV - Fratura de côndilo + Cell Sheet + PBMT 

 

 

Período 15 dias 

 

 

 Fratura de côndilo foi observada. O disco articular acompanhava o côndilo. 

Havia presença de calo ósseo consolidado com ausência de tecido cartilaginoso em 

seu interior, bem como início de remodelação óssea (Figura 5.6). 
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  Foi possível visualizar o côndilo bem posicionado com disco articular 

interposto e camadas da fibrocartilagem organizadas. Notou-se diminuição do calo 

ósseo, apenas um espessamento na região onde se encontrava a fratura. Foi possível 

observar formação de medula hematopoiética na região da fratura. As fibras 

musculares estavam novamente inseridas e organizadas (Figura 5.6).  

 

 

Período 90 dias 

 

 

 Foi possível visualizar o côndilo bem posicionado com disco articular interposto 

e camadas da fibrocartilagem organizadas. Notou-se ausência do calo ósseo, apenas 

uma diferenciação entre tecido ósseo maduro original e neoformado, já organizado, 

na região onde se encontrava a fratura. A continuidade da medula hematopoiética foi 

recuperada. As fibras musculares estavam novamente inseridas e organizadas 

(Figura 5.6). 
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Figura 5.6 - Fotomicrografias de lâminas histológicas do Grupo IV - Fratura de côndilo + Cell Sheet + 
PBMT 

 Fratura de côndilo + Cell Sheet + PBMT 
 

Côndilo Região do calo ósseo 
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Nos períodos de 15, 30 e 90 dias. AEI – Côndilo centralizado na fossa temporal com disco articular 
interposto (seta). * Neoformação óssea. # Organização das fibras musculares. + Organização da 
medula hematopoiética. ABCD - H&E. EFGH – Tricrômio de Masson. IJKL - PicroSírius Red. Aumento 
32 x 
Fonte: a autora 
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5.5 Avaliação imunoistoquímica 

 

 

 Houve sucesso na obtenção de marcação imunoistoquímica por BrdU. Não 

houve marcação de fundo, atestando a especificidade do anticorpo utilizado. Foi 

possível observar em microscopia de luz, num aumento de 400 vezes, que células 

que apresentaram a imunorreatividade ao BrdU estavam presentes na região de 

formação do calo ósseo da fratura de côndilo dos grupos Cell Sheet e Cell Sheet + 

PBMT. 

 

 

Controle - Fratura de côndilo e Fratura de côndilo + PBMT 

 

 

 Nos grupos Controle (FC) e FC + PBMT não foi observada marcação 

imunoistoquímica por BrdU. As células observadas mantiveram a coloração purpúrea 

característica de células BrdU-negativas nos períodos de 15, 30 e 90 dias (Figura 5.7). 

 

 

Cell Sheet 

 

 

 No período de 15 dias foi possível observar grande quantidade de células BrdU-

positivas marcadas pela reação imunoistoquímica. As células marcadas estavam 

distribuídas na região de formação do calo ósseo. Osteoblastos envolvidos na 

neoformação óssea também apresentaram marcação positiva. Foi possível visualizar 

células BrdU-negativas na região e no interior do tecido ósseo neoformado (Figura 

5.7). 

 

 No período de 30 dias foi possível observar células BrdU-positivas e BrdU-

negativas na região do calo ósseo. Presença de células BrdU-positivas organizadas 

na formação de vasos. Além de osteoblastos com marcação positiva também foi 

possível visualizar osteócitos no interior no tecido ósseo neoformado com marcação 

positiva (Figura 5.7). 
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 No período de 90 dias foi possível visualizar osteócitos com marcação positiva 

e osteócitos com marcação negativa para a imunoistoquímica de BrdU. E presença 

de células com marcação positiva nos vasos sanguíneos visualizados (Figura 5.7). 

 

 

Cell Sheet + PBMT 

 

 

 No período de 15 dias foi possível observar grande quantidade de células BrdU-

positivas marcadas pela reação imunoistoquímica. As células marcadas estavam 

distribuídas e bem organizadas na região de formação do calo ósseo. Os osteoblastos 

envolvidos na neoformação óssea apresentaram marcação positiva assim como 

alguns osteócitos já apresentaram marcação BrdU-positiva. Foi possível visualizar 

células BrdU-negativas na região e no interior do tecido ósseo neoformado (Figura 

5.7). 

 

 No período de 30 dias foi possível observar presença de osteócitos no interior 

no tecido ósseo neoformado com marcação positiva assim como células na região da 

organização da medula hematopoiética. Verificou-se presença de células BrdU-

positivas e BrdU-negativas na região (Figura 5.7). 

 

 No período de 90 dias foi possível visualizar osteócitos com marcação positiva 

e osteócitos com marcação negativa para a imunoistoquímica de BrdU na região da 

fratura de côndilo com osso maduro (Figura 5.7). 
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Figura 5.7 - Fotomicrografias de lâminas da imunoistoquímica por BrdU na região do calo ósseo 

Grupo Controle - Fratura de côndilo: Presença de células BrdU-negativas. Grupos III e IV - Cell Sheet 
e Cell Sheet + PBMT: Presença de células BrdU-positivas e BrdU-negativas. Setas indicam 
osteoblastos e osteócitos com marcação positiva para BrdU. Aumento 400 x 
Fonte: a autora 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

 Neste trabalho foi realizada a avaliação do efeito da utilização de Cell Sheets 

de células-tronco da polpa dentária humana, associada ou não à terapia de 

fotobiomodulação, no reparo de fratura experimental do processo condilar em ratos. 

Células-tronco da polpa dentária humana foram induzidas a formação de membranas 

pela suplementação do meio de cultura com vitamina C e transplantadas para fratura 

de côndilo realizada em modelo experimental em ratos Wistar, associadas ou não a 

terapia de fotobiomodulação. Microtomografias computadorizadas da região da fratura 

mostraram uma neoformação óssea mais acelerada assim como uma maior área de 

neoformação óssea nos animais que receberam a Cell Sheet sem PBMT. Os animais 

desse grupo não recuperaram peso e apresentaram sinais clínicos de assimetria facial 

assim como, histologicamente, houve um aumento na presença de tecidos 

cartilaginoso e de granulação na região do calo ósseo e anquilose fibrosa da ATM 

nesse grupo. O rastreamento celular por imunoistoquímica confirmou a participação 

das células-tronco no processo de reparo da fratura. A PBMT modulou o reparo que 

antecipou a maturação do calo ósseo e a organização das estruturas da ATM. 

 

A fratura do côndilo mandibular é um importante problema de saúde pública e 

uma das fraturas craniofaciais mais comuns. Levantamentos epidemiológicos de 

traumatologia craniomaxilofacial apontam que dentre as fraturas do complexo maxilo 

mandibular o osso mais envolvido é a mandíbula e o processo condilar é o local que 

está mais frequentemente envolvido (Ellis et al., 1985; Silvennoinen et al., 1992 

Brasileiro; Passeri, 2006; Boffano et al., 2015). A maior parte das fraturas de côndilo 

ocorrem com desvio para medial (Joos; Kleinheinz, 1998; Zachariades et al., 2006).  

 

Os principais fatores etiológicos, apresentados por diversos estudos 

epidemiológicos são acidentes automobilísticos, quedas, agressões físicas e 

acidentes esportivos e a prevalência é maior em pacientes do sexo masculino (Ellis et 

al.,1985; Joos; Kleinheinz, 1998; Silvennoinen et al., 1992; Villarreal et al., 2004; 

Zachariades et al., 2006; Boffano et al., 2015). É importante implementar estratégias 

de prevenção na traumatologia para diminuir os índices epidemiológicos de fraturas 

craniomaxilofaciais. 
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O tratamento de fratura de côndilo pode ser cirúrgico, com redução aberta e 

fixação interna rígida, ou conservador, com acompanhamento, bloqueio 

maxilomandibular e intervenção multiprofissional (Joos; Kleinheinz, 1998; Villarreal et 

al., 2004; Zachariades et al., 2006). O tratamento conservador é possível, pois 

imediatamente após a fratura de côndilo adaptações neuromusculares, esqueléticas 

e dentais se iniciam para que seja possível o reestabelecimento das estruturas da 

articulação temporomandibular (Ellis; Throckmorton, 2005). 

 

Embora o tratamento conservador apresente resultados positivos a literatura 

recente apresenta vários estudos de grande porte, retrospectivos e revisões 

sistemáticas com metanálises, que demonstram melhores desfechos para o 

tratamento cirúrgico com fixação interna rígida (Villarreal et al., 2004; Neff et al., 2014; 

Yao et al., 2014; Al-Moraissi; Ellis, 2015; Chrcanovic, 2015; Li et al., 2019). Com 

exceção para casos de fratura de côndilo intracapsulares ou em crianças (Joos; 

Kleinheinz, 1998; Zachariades et al., 2006; Theologie-Lygidakis et al., 2016). 

Entretanto o tratamento cirúrgico pode apresentar complicações como infecções, 

osteossíntese instável, morbidade por lesão do nervo facial, disfunções 

temporomandibulares, anquilose da articulação temporomandibular e má oclusão pós 

cirúrgica ( Kommers et al., 2014; Neff et al., 2014; Chrcanovic, 2015). 

 

Um modelo experimental de fratura de côndilo permite a avaliação do reparo 

ósseo e das estruturas da articulação temporomandibular (Luz et al., 1991; Teixeira et 

al., 1998; Yücel et al., 2002). O reparo da fratura de côndilo com desvio medial ocorre 

por formação de calo ósseo e reorganização das estruturas da articulação, concluindo 

com côndilo reposicionado na cavidade articular e o disco articular interposto (Luz et 

al., 1991; Teixeira et al., 1998; Luz; de Araújo, 2001; Yücel et al., 2002; Teixeira et al., 

2006; Rodrigues et al., 2011b; Cavalcanti et al., 2014). Além disso esse modelo 

experimental de fratura de côndilo em ratos, com desvio medial, permite a avaliação 

dos desfechos - de reparo ósseo e das estruturas da articulação temporomandibular 

assim como radiográficos e de simetria facial - de diferentes tratamentos e condições 

sistêmicas associadas (Teixeira et al., 1998; Luz; de Araújo, 2001; Teixeira et al., 2006 

Rodrigues et al., 2011a; Cavalcanti et al., 2012; Cavalcanti et al., 2014). Para avaliar 

o reparo da fratura de côndilo e das estruturas da ATM foi utilizado, neste estudo, o 
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modelo experimental de fratura de côndilo, com desvio medial proposto por Teixeira 

et al. (1998). 

 

A microtomografia computadorizada permite a avaliação de diversos 

parâmetros de neoformação óssea e pode ser utilizada na avaliação do modelo 

experimental de fratura de côndilo. Diretrizes para avaliação da microestrutura óssea 

em roedores recomendam que o conjunto mínimo de variáveis de resultado que 

devem ser reportadas num estudo que utiliza o exame de microtomografia 

computadorizada são volume ósseo relativo utilizando a razão entre o volume ósseo 

e o volume total de tecido (%), número de trabéculas (1/mm), espessura trabecular 

(mm) e separação entre as trabéculas (mm) (Bouxsein et al., 2010). Além do conjunto 

de variáveis mínimas preconizado pelas diretrizes também foi verificado neste estudo 

as variáveis volume ósseo (mm3), densidade de conectividade (1/mm3) e índice de 

estrutura de modelo (SMI). 

 

Células-tronco são células capazes de autorrenovação e possuem potencial de 

diferenciação em diversas linhagens que ocorre por algum estímulo seja ele um 

trauma, uma doença ou o próprio envelhecimento (Pittenger et al., 1999; Gronthos et 

al., 2000; Miyahara et al., 2006; Zhang et al., 2009). As células-tronco podem ser 

classificadas em embrionárias e adultas sendo que as embrionárias derivam da massa 

interna do blastocisto e as células-tronco adultas são populações menores 

encontradas em órgãos e tecidos. Existe na literatura o relato de isolamento de 

células-tronco a partir de diversos órgãos e tecidos como células-tronco 

mesenquimais da medula óssea e do tecido adiposo, células-tronco da polpa dentária 

humana (hDPSC), células-tronco da polpa dentária de dentes decíduos exfoliados 

(SHED), células-tronco do ligamento periodontal (PDLSC), células-tronco de gengiva 

(GMSC), células-tronco do seio etmoidal, entre outras (Gronthos et al., 2000, 2002; 

Miura et al., 2003; Lendeckel et al., 2004; Zhang et al., 2009; Xie et al., 2015). Neste 

estudo utilizamos células-tronco adultas isoladas da polpa dentária humana de 

terceiros molares extraídos com necessidade cirúrgica por motivos ortodônticos. 

 

Para confirmar que as células isoladas são de fato células-tronco existem 

marcadores específicos de membrana celular, identificados por imunocitometria de 

fluxo, que confirmam essa caracterização, tais como: CD14, CD29, CD34, CD44, 
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CD45, CD90, CD105, CD146, CD166, STRO-1, STRO-3, SH2, SH3, SH4, e MEPE, 

FGF, entre outros (Gronthos et al., 2000; Miura et al., 2003; Pierdomenico et al., 2005; 

Wada et al., 2009; Zhao et al., 2013). Neste estudo as Cell Sheets de células-tronco 

da polpa dentária humana foram caracterizados imunofenotipicamente por citometria 

de fluxo por marcadores de superfície celular a células-tronco mesenquimais (CD105, 

CD146, CD44, STRO-1 e OCT3 / 4) e marcadores não associados (CD34, CD45 e 

CD14) (Pedroni et al., 2019). 

 

A manutenção da integridade genética das células durante o cultivo, bem como 

sua capacidade de diferenciar e de autorrenovação estão relacionadas ao tempo de 

cultura, ao número de passagens e o meio de cultura utilizado que pode induzir uma 

diferenciação específica associada a suplementação do mesmo (de Sá Silva et al., 

2012). A suplementação do meio de cultura com ácido ascórbico, glutamina, 

dexametasona, glicerofosfato, fosfato inorgânico, fosfato monopotássico, entre outros 

pode aumentar a capacidade osteogênica das células-tronco por confirmação de 

formação de depósitos calcificados osteóides em cultura (Miura et al., 2003; Wada et 

al., 2009; Zhang et al., 2009; Pedroni et al., 2019). Além disso a suplementação do 

meio de cultura com vitamina C induz a formação de Cell Sheets, como foi realizado 

no método utilizado neste estudo no qual esta vitamina foi adicionada ao meio de 

cultura de forma a gerar uma concentração final de 20 μg/mL (Wei et al., 2012; Zhao 

et al., 2013; Xie et al., 2015; Pedroni et al., 2019).  

 

Para realização da terapia celular de transplante de células-tronco in vivo os 

pesquisadores utilizavam a associação da cultura de células com diferentes meios 

entre eles hidroxiapatita e fosfato tricálcico (Gronthos et al., 2000, 2002; Zhang et al., 

2009). Com a evolução científica os métodos de transplante vem sendo aprimorados 

e atualmente ainda existe uma busca pelo refinamento do transplante de células-

tronco pela engenharia tecidual com sucesso na regeneração de órgãos e tecidos 

como córnea, ligamento periodontal, epitélio da bexiga, epitélio esofágico, miocárdio 

e fígado ( Miyahara et al., 2006; Matsuda et al., 2007). 

 

A engenharia tecidual prevê a utilização de arcabouços, células-tronco e fatores 

de crescimento e vem sendo amplamente pesquisada e utilizada para auxiliar no 

tratamento de doenças esqueléticas, malformações congênitas, ressecção de 
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tumores e trauma (Lendeckel et al., 2004; Mao et al., 2006; Wei et al., 2012; Xie et al., 

2015; Pedroni et al., 2019). Os arcabouços devem ser biocompatíveis e permitir a 

manutenção do formato tridimensional e da viabilidade celular. Várias estruturas 

craniofaciais, entre elas o côndilo mandibular, vem sendo desenvolvidas a partir de 

avanços na bioengenharia tecidual com a utilização de células-tronco, fatores de 

crescimento e arcabouços (scaffolds) (Mao et al., 2006; Wang et al., 2017). 

Arcabouços foram desenvolvidos com tecnologia de impressão de protótipos em 3D 

associados a fatores de crescimento e células tronco e posterior transplante em 

animais para regeneração de um côndilo mandibular com sucesso na formação das 

camadas da fibrocartilagem e até foi reportada a utilização de côndilo regenerado 

como transplante in vivo para avaliação funcional com sucesso no tratamento 

proposto (Mao et al., 2006; Wang et al., 2017). 

 

Xie et al. (2015) associaram Cell Sheets a um arcabouço de elastômero 

biocompatível para transplante em lesões em calvária de ratos com sucesso no 

desfecho de reparo ósseo. Pode se considerar a própria indução das células-tronco a 

formação de Cell Sheets como engenharia tecidual, e não apenas terapia celular, pois 

este método gera um grande número de células-tronco para transplante, e as células, 

nas multicamadas geradas, sintetizam seu próprio arcabouço natural formado de 

matriz extracelular, rica em fatores de crescimento (Pedroni et al., 2019; Xie et al., 

2015). Esta tecnologia possibilita a formação de uma multicamada de células-tronco 

em íntimo contato, retendo ao seu redor a matriz extracelular endógena rica em fatores 

de modulação importantes para a manutenção de seu fenótipo, além de dispensar o 

uso de arcabouços e possibilitar o transplante de maneira mais próxima da fisiologia 

celular (Matsuda et al., 2007; Wei et al., 2012; Pedroni et al., 2019). Além disso, a 

preservação da matriz extracelular mantém a integridade do lençol celular durante o 

transplante, participa da regulação da proliferação, diferenciação e migração celular, 

possui fatores de crescimento servindo de um microambiente ideal para o crescimento 

celular ( Wei et al., 2012; Xie et al., 2015; Pedroni et al., 2019). As Cell Sheets também 

diminuem o risco de insucesso na utilização de arcabouços sintéticos pela migração 

celular insuficiente pelos arcabouços, reações inflamatórias do hospedeiro, recursos 

limitados para gerar vascularização em microescala para o transporte de massa, 

diferentes taxas de proliferação celular em comparação com a degradação do 

arcabouço e a incapacidade de gerar tecidos funcionais com a complexidade 
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arquitetônica dos tecidos nativos, além disso as Cell Sheets apresentam capacidade 

de estimular a angiogênese local (Wei et al., 2012). 

 

Levando em consideração que o transplante de células-tronco, do próprio 

hospedeiro, de áreas doadoras para áreas receptoras pode ser limitado - pela 

insuficiência de regiões doadoras em quantidades suficientes ou nem sempre a 

tecnologia de isolamento e cultura de células é acessível – conclui-se que isolar 

células-tronco de alta qualidade a partir de recursos acessíveis é um objetivo 

importante na engenharia tecidual (Miura et al., 2003; Lendeckel et al., 2004; Wada et 

al., 2009). Para isso é importante conhecer a resposta imune das células-tronco. 

Células-tronco mesenquimais de tecidos dentais, tais como, células-tronco da polpa 

dentária (DPSC) (Pierdomenico et al., 2005), células-tronco do ligamento periodontal 

(PDLSC) ( Wada et al., 2009; de Sá Silva et al., 2014), e aquelas derivadas de gengiva 

(GMSC) (Zhang et al., 2009) demonstraram ter efeitos imunomoduladores enquanto 

inibem a proliferação e a função dos linfócitos T e apresentam capacidade para 

expandir as células T CD4+ Foxp3+ (de Sá Silva et al., 2012, 2014). Antes dessas 

descobertas os estudos in vivo eram realizados em ratos imunodeprimidos (Gronthos 

et al., 2000, 2002; Miura et al., 2003; Zhang et al., 2009) visto que essa 

imunogenicidade das células-tronco dos tecidos dentoalveolares eram 

desconhecidas. 

 

Com a evolução dos estudos na área e realização de pesquisas com culturas 

associadas de células do sistema imune e células-tronco foi verificado que as células-

tronco possuem propriedades imunossupressoras e exibem papéis 

imunomoduladores e anti-inflamatórios pois os estudos apresentam que houve 

estimulação da liberação de mediadores da inflamação (Pierdomenico et al., 2005; 

Wada et al., 2009; Zhang et al., 2009). Assim sendo, células tronco da polpa dentária 

humana podem ser utilizadas em transplantes alógenos e heterógenos. Há 

possibilidade de sua utilização em estudos em animais, não havendo a necessidade 

de se utilizar animais imunossuprimidos, já que estas células apresentam baixa 

imunogenicidade Neste estudo foi realizado o transplante de células-tronco da polpa 

dentária humana em modelo experimental de fratura de côndilo em ratos Wistar sem 

alterações sistêmicas. 
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 O uso de células que apresentam atividades imunossupressoras e anti-

inflamatórias também é importante para terapia celular, pois superam uma possível 

incompatibilidade entre os indivíduos e podem reforçar o sucesso terapêutico (de Sá 

Silva et al., 2012; Wada et al., 2009). Outro benefício se refere a possibilidade da 

criação de bancos de células para futuras pesquisas e experimentos clínicos 

(Pierdomenico et al., 2005). Nesse estudo foi utilizado um pool de células-tronco da 

polpa dentária humana de terceiros molares de sete pacientes, como em outros 

estudos que realizaram cultura de células com o conjunto das células obtidas dos 

paciente ( Pierdomenico et al., 2005; Pedroni et al., 2019). Mesmo com o conjunto de 

células de todos os pacientes elas foram caracterizadas como células-tronco e 

formaram as Cell Sheets após a indução com a vitamina C e alteraram a reparação 

da fratura de côndilo após o transplante das Cell Sheets in vivo. 

 

Cell Sheets se caracterizam por multicamadas de células que se destacam 

espontaneamente do fundo da placa de cultivo mantendo a estrutura de membrana e 

as células com características de células-tronco (Matsuda et al., 2007; Pedroni et al., 

2019). A célula-tronco em cultura fica aderida ao fundo da placa e apesar da sua 

grande capacidade proliferativa elas possuem um limite biológico de divisões que 

pode ser mediada pela presença dos telômeros. A telomerase é responsável pela 

manutenção dos telômeros e a diminuição de sua atividade diminui a proliferação 

celular levando a senescência replicativa ou a diferenciação celular e a atividade da 

telomerase pode ser mediada pela vitamina C (de Sá Silva et al., 2012; Wei et al., 

2012). A utilização de Cell Sheets induzidas por vitamina C pode apresentar células-

tronco com alta capacidade proliferativa pela alta atividade de telomerase associada. 

 

Uma maneira de verificar se de fato as células-tronco das Cell Sheets 

participaram do reparo da fratura de côndilo de ratos é realizando o rastreamento 

celular. Dessa forma, neste estudo, para que as hDPSCs das CSs transplantadas não 

se confundissem com as do próprio hospedeiro, essas foram inicialmente marcadas 

com 5-bromo-2´-desoxiuridina (BrdU). O BrdU é um nucleotídeo sintético análogo da 

timidina, comumente utilizado para a detecção de células em proliferação em tecidos 

vivos (Lehner et al., 2011), que é transmitido para as células filhas após a replicação 

(Kee et al., 2002). A identificação das células marcadas pode ser realizada por 

imunoistoquímica ou microscopia confocal de fluorescência (Kee et al., 2002; Zhao et 



112 
 

al., 2013). Essa técnica de cell tracking já foi utilizada em CSs de células-tronco do 

ligamento periodontal com sucesso (Zhao et al., 2013). 

 

Nossa hipótese era de que uma intervenção cirúrgica, associada à engenharia 

tecidual mediada por membranas de células-tronco e à terapia de fotobiomodulação, 

poderiam ser aplicadas para desfechos positivos na regeneração de fratura de côndilo 

no modelo experimental. Para avaliar nossa hipótese os animais foram distribuídos 

em quatro grupos. Os grupos experimentais foram: controle (Fratura de côndilo); 

Fratura de côndilo + PBMT; Fratura de côndilo + Cell Sheet envolvendo o traço da 

fratura; e Fratura de côndilo + Cell Sheet envolvendo o traço da fratura + PBMT. Para 

calcular o n da amostra foi utilizado o parâmetro de neoformação óssea, do grupo 

controle, mensurado em um trabalho prévio que utilizou o modelo de fratura de côndilo 

(Cavalcanti et al., 2014; Sealed Envelope Ltd., 2012). Este parâmetro também está de 

acordo com a diretrizes ARRIVE (Kilkenny et al., 2012). 

 

A PBMT é a estimulação tecidual por luz terapêutica que envolve a ativação de 

cromóforos, ou fotoaceptores, endógenos que desencadeiam eventos fotofísicos e 

fotoquímicos em várias escalas biológicas ( Karu, 1999; Anders et al., 2015). Neste 

trabalho, a PBMT foi realizada com a utilização de um equipamento laser de diodo de 

arseneto de gálio-alumínio (AlGaAs). A laserterapia pode ser realizada com aparelhos 

de laser diversos como GaAs, InGaAlP, AlGaAs entre outros (Moreira et al., 2009, 

2011; Pedroni et al., 2018; de Freitas Rodrigues et al., 2020). Entretanto a PBMT é 

uma forma de terapia de luz que utiliza não apenas os lasers mas também formas não 

ionizantes de fontes de luz, coerentes e não coerentes, incluindo LEDs e luz de banda 

larga (Anders et al., 2015; Fekrazad et al., 2016). 

 

Em relação aos parâmetros utilizados para PBMT existe uma grande variedade 

de protocolos em estudos clínicos e modelos experimentais distintos. Porém em 

relação ao comprimento de onda os estudos apontam que quando as células são 

irradiadas com radiação monocromática entre o espectro visível vermelho e o 

infravermelho (com comprimento de onda entre 600 a 1100 nanômetros) a absorção 

de luz pelos fotoaceptores desencadeia diversos mecanismos de ação intracelulares 

(Karu, 1999; Moreira et al., 2009, 2011; Fekrazad et al., 2016; Pedroni et al., 2018; 

Garrido et al., 2019; de Freitas Rodrigues et al., 2020). O laser vermelho penetra no 



113 
 

tecido, porém é absorvido por cromóforos de superfície, enquanto que o 

infravermelho, que também penetra no tecido, é absorvido por cromóforos endógenos. 

Neste trabalho utilizamos o laser infravermelho, com comprimento de onda de 808 nm 

em modo de operação contínuo, pontual e em contato. 

 

Evidências científicas mostram que a PBMT apresenta benefícios terapêuticos 

tanto na cultura de células quanto na cicatrização tecidual (Ginani et al., 2015; 

Fekrazad et al., 2016; Marques et al., 2016; Kulkarni et al., 2020). Existe uma relação 

entre os parâmetros utilizados na PBMT e a resposta celular. A aplicação de uma 

densidade de energia entre 0,7 a 14 J/cm2 mostrou resultados positivos no controle 

da dor - pelo controle da expressão de peptídeos associados a nocicepção, assim 

como na diferenciação e proliferação de células-tronco, na indução de Cell Sheets, na 

angiogênese e no reparo ósseo (Moreira et al., 2009, 2011; Fekrazad et al., 2016; 

Pedroni et al., 2018; Garrido et al., 2019; Alves et al., 2020; de Freitas Rodrigues et 

al., 2020). 

 

Neste estudo utilizamos a dose de densidade de energia de 4 J/cm2 como a 

dose utilizada por Alves et al. (2020), que obteviveram resultados de uma maior 

formação e maturação óssea na regeneração óssea guiada de lesões ósseas 

osteoporóticas em ratos. Assim como a densidade de energia todos os parâmetros 

utilizados para PBMT foram semelhantes aos utilizados por Alves et al. (2020). A 

potência de 40 mW, utilizada nesse estudo, também está dentro do intervalo de 20 a 

800 mW apresentados por trabalhos com desfechos positivos no reparo tecidual, 

controle da dor e cultivo celular (Moreira et al., 2009, 2011; Arany, 2016; Fekrazad et 

al., 2016; Pedroni et al., 2018; Garrido et al., 2019; Alves et al., 2020; de Freitas 

Rodrigues et al., 2020). A potência emitida pela ponta equipamento de laser não 

equivale a potência programada no aparelho por isso é importante utilizar um medidor 

de potência para verificar exatamente a potência que está sendo aplicada no tecido. 

 

Os intervalos entre as irradiações e a quantidade de sessões de PBMT também 

variam bastante entre os estudos. Apesar de apresentar desfechos positivos mais 

estudos são necessários para determinar os parâmetros ideais de PBMT para o 

reparo tecidual e o cultivo celular. Neste estudo os grupos que não receberam PBMT 

foram submetidos às mesmas condições experimentais daqueles irradiados, porém o 



114 
 

equipamento de laser foi mantido desligado para que fosse eliminado o possível viés 

de alteração do reparo tecidual por alteração da homeostase induzida por estresse na 

manipulação dos animais. 

 

Neste estudo o sacrifício dos animais foi realizado após os períodos de 15, 30 

e 90 dias de pós-operatório pois o modelo experimental permite a avaliação da 

evolução do reparo da fratura de côndilo com diferentes terapêuticas aplicadas nesses 

períodos (Teixeira et al., 1998; Luz; de Araújo, 2001; Rodrigues et al., 2011b; 

Cavalcanti et al., 2014). As cabeças dos animais foram fixadas e enviadas para 

realização de microtomografias computadorizadas. A microtomografia é um método 

imaginológico, não invasivo, de análise quantitativa e qualitativa da microarquitetura 

óssea (Bouxsein et al., 2010). 

 

A análise para verificação de neoformação óssea por histomorfometria de 

lâminas histológicas por microscopia óptica de luz pode apresentar limitações por se 

tratar de uma análise bidimensional de uma estrutura tridimensional. Com isso a 

microtomografia computadorizada apresenta uma informação com maior acurácia dos 

dados de microarquitetura óssea tridimensional. Estudos prévios mensuraram a área 

de neoformação óssea utilizando softwares específicos para análise de cortes semi-

seriados montados em lâminas histológicas em microscopia de luz (Cavalcanti et al., 

2014). Neste estudo a avaliação dos parâmetros de neoformação óssea ocorreu em 

três dimensões por microtomografia computadorizada. Os parâmetros de 

escaneamento para MicroCT variam de acordo com o tamanho da estrutura a ser 

analisada assim como sua região e volume de interesse e existem diretrizes para 

publicação dos resultados obtidos que foram seguidas no presente estudo realizado 

(Bouxsein et al., 2010). 

 

Os achados macroscópicos revelaram que os animais sobreviveram ao 

tratamento realizado, continuaram se alimentando e consumindo água. Entretanto no 

tratamento com Cell Sheets, sem PBMT, ao final do experimento alguns animais 

apresentaram assimetria mandibular e não apresentaram desgaste incisal e o 

crescimento dental contínuo fez com que os incisivos tivessem uma grande projeção 

extraoral. Este é um sinal clínico da assimetria facial causada por um insucesso no 

tratamento realizado. Em outros estudos que utilizaram o mesmo modelo experimental 
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as mensurações cefalométricas a partir das radiografias das cabeças dos animais 

mostraram que o houve assimetria facial no período de 90 dias, à semelhança dos 

resultados observados no grupo Cell Sheet sem PBMT. Houve assimetria facial em 

animais desnutridos e em animais que foram submetidos a quimioterapia causadas 

por mudanças degenerativas no côndilo afetando o comprimento da altura do ramo 

da mandíbula causando assimetria mandibular com consequências na maxila (Joos; 

Kleinheinz, 1998; Rodrigues et al., 2011a; Cavalcanti et al., 2012). 

 

Os animais recuperaram peso ao longo do tempo, exceto no grupo Cell Sheet 

sem PBMT. Os valores da taxa de perda ou ganho de peso dos animais no grupo 

controle foi similar aos resultados obtidos noutros estudos em ratos saudáveis 

submetidos à fratura do processo condilar (Rodrigues et al. 2011b; Cavalcanti et al;, 

2012). Apesar dos animais continuarem se alimentando e consumindo água a 

assimetria facial causada pela alteração no reparo da fratura de côndilo em modelo 

experimetal in vivo pode ter prejudicado a recuperação de peso dos animais do grupo 

Cell Sheet sem PBMT. Em outro estudo a terapia celular com GMSCs reparou os 

tecidos da mucosa gastrointestinal, revertendo a diarreia e a perda de peso (Zhang et 

al., 2009). Faz parte das diretrizes ARRIVE, com o intuito de seguir as recomendações 

para a substituição, refinamento e redução do uso de animais em pesquisa, o 

acompanhamento da alimentação e do peso dos animais (Kilkenny et al., 2012). 

 

A análise por microtomografia computadorizada permitiu verificar que houve 

uma maior quantidade de neoformação óssea no período de 15 dias no grupo tratado 

com células-tronco sem PBMT. Esses dados são confirmados pelos resultados de 

volume ósseo relativo onde apenas no período de 15 dias houve essa diferença entre 

os grupos. Entre os dados de número, espessura, separação e conectividade entre 

trabéculas e índice de estrutura de modelo não houve diferença significativa entre os 

grupos, provando que a qualidade do tecido ósseo neoformado foi semelhante. A 

neoformação óssea acelerada e em maior quantidade prejudicou a reorganização das 

estruturas da articulação temporomandibular mantendo o côndilo desviado para a 

medial no período de 90 dias no grupo tratado com as células-tronco sem 

fotobiomodulação. A PBMT modulou a neoformação ósseo no grupo Cell Sheet mais 

PBMT, permitindo o retorno gradual do côndilo deslocado à sua posição original. A 

PBMT, com os mesmos parâmetros utilizados neste estudo, também mostrou 
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resultados positivos na regeneração tecidual guiada de defeitos ósseos em calvária 

de ratos que apresentou uma maior área de neoformação óssea na avaliação por 

microtomografia computadorizada (Alves et al., 2020). 

 

A análise histológica em microscopia óptica por H&E e histoquímica por 

Tricrômio de Masson e PicroSírius Red foram realizadas para avaliar o reparo da 

fratura de côndilo tratada com Cell Sheets associadas ou não com PBMT. No modelo 

experimental de fratura de côndilo, sem associação de nenhuma terapêutica, em 

animais sem alterações sistêmicas no período de 15 dias pós-cirúrgico é possível 

verificar presença fratura de côndilo com desvio medial, e calo ósseo na região da 

fratura com tecido cartilaginoso em seu interior. No período de 30 dias o côndilo 

apresenta-se centralizado na cavidade articular com o disco articular interposto e na 

região da fratura o calo ósseo consolidado. Já no período de 90 dias é possível 

visualizar o reparo da fratura com côndilo bem posicionado com disco articular 

interposto e camadas da fibrocartilagem organizadas, recuperação da continuidade 

da medula hematopoiética e reinserção e reorganização de fibras musculares 

(Teixeira et al., 1998; Rodrigues et al, 2011b; Cavalcanti et al., 2014). 

 

No grupo fratura de côndilo + PBMT foi possível visualizar apenas sinais de 

cartilagem presente na formação do calo ósseo e no grupo Cell Sheet + PBMT não foi 

possível identificar presença de cartilagem na formação do calo ósseo. Tanto as Cell 

Sheets de células-tronco quanto a PBMT influenciam na angiogênese local o que pode 

ter colaborado para a melhoria no reparo da fratura de côndilo nesses grupos 

(Miyahara et al., 2006; Wei et al., 2012; de Freitas; Hamblin, 2016). O aumento da 

angiogênese na região do calo demonstrou melhorar o reparo da fratura e reduzir a 

presença de cartilagem no calo. A imunoistoquímica de rastreamento celular por BrdU 

confirmou a presença de células com marcação positiva nos vasos sanguíneos 

neoformados visualizados nos grupos Cell Sheet e Cell Sheet + PBMT. 

 

Já no grupo Cell Sheet sem PBMT a avaliação histológica mostrou que a região 

do calo ósseo apresentava grande quantidade de tecido de granulação com grande 

quantidade de tecido cartilaginoso. Além da grande atividade osteoblástica confirmada 

pela grande quantidade de osteoblastos e tecido ósseo neoformado. Em 90 dias na 

região da fossa infratemporal foi possível visualizar presença de tecido conjuntivo 
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fibroso no espaço da cavidade articular sugerindo anquilose fibrosa da ATM. A 

presença de anquilose fibrosa da ATM também foi relatada em modelo experimental 

de trauma indireto na região e neste mesmo modelo experimental em ratos 

desnutridos ou submetidos a quimioterapia (Yücel et al., 2002; Rodrigues et al., 2011b; 

Cavalcanti et al., 2014). 

 

O transplante de células-tronco já induzidas a diferenciação em modelos 

experimentais in vivo levou a regeneração tecidual local como a neoformação de 

tecido com estruturas semelhantes a dentina, odontoblastos e tecido pulpar (Gronthos 

et al., 2000, 2002). Uma proposta para futuros estudos seria a suplementação do meio 

de cultura de células-tronco com indução a osteogênese para aprimorar os resultados 

de regeneração óssea em defeitos críticos. Ou ainda utilizar as Cell Sheets de bancos 

de células em modelos experimentais de fratura de côndilo com redução aberta e 

fixação interna rígida e verificar os possíveis desfechos. Existem muitas variáveis a 

serem estudadas na engenharia tecidual com células-tronco da polpa dentária 

humana mas é uma terapia promissora para a cirurgia e traumatologia 

bucomaxilofacial. 

 

Desta forma, este trabalho que visou a avaliação o efeito da utilização de Cell 

Sheets de células-tronco da polpa dentária humana - associadas ou não à terapia de 

fotobiomodulação - no reparo da fratura de côndilo em ratos, por meio de 

microtomografia computadorizada e análises histológicas de H&E, histoquímicas por 

Tricrômio de Masson e PicroSírius Red e imunoistoquímica por rastreamento celular 

com a marcação BrdU permitiu demonstrar efeitos significativas da PBMT associada 

a Cell Sheet de células-tronco da polpa dentária humana. Foram constituídos os 

grupos Controle - Fratura de Côndilo sem tratamento adicional (FC), FC seguida da 

PBMT, FC com colocação da hDPSC Cell Sheet (CS) envolvendo o traço de fratura, 

FC com colocação da hDPSC CS envolvendo o traço de fratura seguida da PBMT e 

realizadas avaliações macroscópicas, microtomográficas, histológicas e 

imunoistoquímicas que permitiram avaliar os efeitos desta terapêutica no reparo ósseo 

e articular e na simetria facial. A fratura unilateral de côndilo mandibular em ratos 

tratados com Cell Sheet, especialmente sem PBMT, promoveu efeitos deletérios na 

simetria facial e prejudicou a formação do calo ósseo e a reparação articular.
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7 CONCLUSÕES 

 

 

Neste estudo em que foi avaliado o efeito da utilização de Cell Sheets de 

células-tronco da polpa dentária humana - associadas ou não à terapia de 

fotobiomodulação e foi concluído que: 

 

• Os animais recuperaram peso ao longo do tempo, exceto no grupo Cell Sheet 

sem PBMT; 

• Cell Sheets de hDPSCs aumentam e aceleram a neoformação óssea; 

• Cell Sheets sem PBMT prejudicam a reorganização das estruturas da 

articulação temporomandibular com risco de desenvolvimento de anquilose 

fibrosa da ATM; 

•  A associação de PBMT tornou o reparo da fratura mais rápido e organizado. 
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______________ 
1 De acordo com Estilo Vancouver. 
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ANEXO A - Parecer consubstanciado do CEP 

  

  



 
 



131 
 

 

ANEXO B - Parecer CEUA 

 


