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RESUMO 

 

O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito do laser de baixa intensidade na 

regeneração de defeitos ósseos críticos preenchidos com diferentes biomateriais. 

Foram utilizados 80 ratos machos adultos (Rattus norvegicus, albinus, Wistar) e um 

defeito de tamanho crítico (5 mm) foi criado na calvária de cada animal. Os animais 

foram divididos em 8 grupos experimentais (n=10): 1) Grupo C (Controle - coágulo 

sanguíneo), 2) Grupo LB (Laser de baixa intensidade - GaAlAs), 3) Grupo OA (osso 

autógeno), 4) Grupo OALB (osso autógeno + laser de baixa intensidade), 5) Grupo 

VB (vidro bioativo - Biogran), 6) Grupo VBLB (Biogran + laser de baixa 

intensidade), 7) Grupo BO (osso bovino - Bio-Oss®) e 8) Grupo BOLB (Bio-Oss® + 

laser de baixa intensidade). Os animais foram submetidos à eutanásia aos 30 dias 

pós-operatórios. Foram avaliadas as áreas de osso neoformado (AON) e de 

partículas remanescentes (APR). Os dados foram submetidos ao teste paramétrico 

ANOVA, seguido pelo teste de Tukey (p<0,05). O efeito fotobiomodulador do laser 

foi demonstrado no presente estudo uma vez que todos os grupos apresentaram 

maiores quantidades de AON quando comparados com o grupo C (9,96 ± 4,49%). 

Ao ser associado aos biomateriais, foi estatisticamente significativo somente quando 

relacionado ao Bio-Oss® (BOLB 48,57± 28,22). A menor área de APR foi 

encontrada nos grupos irradiados pelo laser, com diferença significativa somente no 

grupo BOLB (48,57± 28,22, p < 0,05). O laser de baixa intensidade demonstrou 

melhores resultados na regeneração óssea de defeitos de tamanho críticos, com 

maior taxa de AON, quando associado ao Bio-Oss®.   

 

 

 

Palavras-chaves: Biomateriais. Regeneração óssea. Terapia à laser de baixa 

intensidade. Autoenxerto. 

  



 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

Effect of low intensity laser on the regeneration of critical bone defects treated 

with autogenous bone and different biomaterials  

 

The purpose of this study was to evaluate the effect of low intensity laser on the 

regeneration of bone defects filled with different biomaterials. Eighty male rats 

(Rattus norvegicus, albinus, Wistar) were used and a critical size defect (5 mm) was 

created in the calvaria of each animal. The animals were divided into 8 experimental 

groups (n = 10): 1) Group C (Control - blood clot), 2) Group LB (Low intensity laser - 

GaAlAs), 3) Group OA (autogenous bone), 4) OALB group (autogenous bone + low 

intensity laser), 5) Group VB (bioactive glass - Biogran®), 6) VBLB Group (Biogran® 

+ low intensity laser), 7) BO Group (bovine bone - Bio-Oss®) and 8) BOLB Group 

(Bio-Oss® + low intensity laser). The animals were submitted to euthanasia after 30 

days postoperative. The areas of neoformed bone (AON) and of remaining particles 

(APR) were evaluated. The data were submitted to the ANOVA parametric test, 

followed by the Tukey test (p <0.05). The photobiomodulatory effect of the laser was 

demonstrated in the present study since all groups presented higher amounts of 

AON when compared to group C (9.96 ± 4.49%). When associated with biomaterials, 

it was statistically significant only when related to Bio Oss® (BOLB 48.57 ± 28.22, p < 

0,05). The lowest APR area was found in the groups irradiated by the laser, with 

significant difference only in the BOLB group (48.57 ± 28.22). The low intensity laser 

showed better results in bone regeneration of critical size defects, with a higher AON 

rate, when associated with Bio-Oss®. 

 

 

Key words: Biocompatible Materials. Bone Regeneration. Low-Level Light Therapy. 

Autologous.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Extensos defeitos ósseos nos rebordos alveolares resultantes de trauma 

ósseo, ressecção de tumores e anomalias dentárias congênitas representam um 

problema comum e com grande significância clínica (GIANNOUDIS; DINOPOULOS; 

TSIRIDIS, 2005). Rebordos alveolares com alterações dimensionais dificultam a 

reabilitação protética (BARBOZA et al., 2002) e devem ser reconstruídos com 

técnicas regenerativas. 

Os enxertos ósseos têm como objetivo facilitar a cicatrização e melhorar a 

regeneração óssea após um procedimento cirúrgico. Atuam na manutenção e 

estabilização do coágulo e redução do risco de colapso do tecido mole nos defeitos 

ósseos (BALDINI; DE SANCTIS; FERRARI, 2011) e têm sido utilizados cada vez 

mais na terapia regenerativa (OZDEMIR et al., 2013). 

Por possuir propriedades osteogênicas, osteocondutoras e osteoindutoras, o 

osso autógeno (OA) tem sido apontado como o material gold standard na cirurgia 

óssea reconstrutiva (BALDINI; DE SANCTIS; FERRARI, 2011; CALORI et al., 2011; 

HALLMAN; THOR, 2008; SCHMITT et al., 2013; ALMEIDA et al., 2016) porém para 

obtê-lo é necessário uma área doadora (MISCH et al., 1992; PROUSSAEFS et al., 

2002). Um segundo sítio cirúrgico além de exigir maior habilidade do operador, 

requer tempo extra, incorre em altos custos e está associado à morbidade 

(STAVROPOULOS et al., 2015). Infecções e danos a estruturas anatômicas locais 

(dentes, nervos, músculos, vasos) (BLOKUIS; ARTS, 2011; GIANNOUDIS; 

DINOPOULOS; TSIRIDIS, 2005; HERFORD; DEAN, 2011), e dor no sítio doador 

(AMERIO et al., 2010; SCHMITT et al., 2013), podem estar associados à sua coleta. 

Outras desvantagens correlacionadas a esse tipo de enxerto são sua disponibilidade 

limitada e a reabsorção imprevisível do enxerto (HALLMAN; THOR, 2008). 

Apesar de enxertos ósseos autógenos corresponderem ao padrão ouro para o 

tratamento, os materiais sintéticos ou aloplásticos, com o objetivo de evitar a 

utilização de osso autógeno, têm sido largamente utilizados devido a sua 

disponibilidade ilimitada e por não necessitar de cirurgia adicional da área doadora 
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(TOPAZIAN et al., 1971; NORTON; WILSON, 2002; STAVROPOULOS et al., 2015; 

ALMEIDA et al., 2016). 

Vários substitutos ósseos estão disponíveis para uso clínico, tanto de origem 

natural como sintética, devido à busca e grande necessidade clínica por materiais de 

enxertia óssea e técnicas que possam ser alternativas ou substituir o enxerto 

autógeno (SCHWARTZ et al., 2008; ALMEIDA, et al., 2016). 

Um substituto ósseo deve possuir características de biocompatibilidade, 

ausência de efeitos antigênicos, possibilidade de esterilização associada com 

propriedades mecânicas, como a capacidade de manutenção do espaço e de fácil 

manipulação durante as fases cirúrgicas (BALDINI; DE SANCTIS; FERRARI, 2011; 

ALMEIDA et al., 2016; ZIZZARI et al., 2016). São essencialmente osteocundutores, 

podendo oferecer propriedades osteoindutoras variáveis (CALORI et al., 2011; 

GIANNOUDIS; DINOPOULOS; TSIRIDIS, 2005), porém não apresentam 

propriedades osteogênicas (ROGERS; GREENE, 2012). 

Dentre estes materiais utilizados com o intuito de facilitar e/ou promover a 

regeneração óssea estão o vidro bioativo (VB) e o osso bovino liofilizado (BO). 

O VB particulado é um material sintético utilizado como substituto ósseo. Atua 

formando uma união química com os tecidos circunjacentes (HENCH et al.,1971; 

HENCH; PASCHALL, 1973) e tem demonstrado propriedades osteoestimulativa e 

osteocondutora (HENCH, 2006) que acontecem após a implantação e contato das 

partículas com os fluidos teciduais (SCHEPERS, 1991). 

No grupo dos enxertos naturais, o osso bovino desproteinizado (Bio-Oss® - 

BO) possui um amplo suporte na literatura científica em procedimentos 

regenerativos (TROMBELLI et al., 2002; ESPOSITO et al., 2006; MARDAS et al., 

2010; BALDINI; DE SANCTIS; FERRARI, 2011; SILVESTRI et al., 2011; 

JAMBHEKAR et al 2015; LUTZ et al., 2015). Foi amplamente pesquisado in vitro e in 

vivo, em estudos pré-clínicos em animais e humanos (BALDINI; DE SANCTIS; 

FERRARI, 2011; HALLMAN; THOR, 2008).  

O BO é um derivado de osso bovino, mas todos os seus componentes 

orgânicos são removidos, mantendo-se apenas a arquitetura natural do osso 
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(GROSS, 1997). Estudos demonstraram a biocompatibilidade deste material 

(INDOVINA; BLOCK, 2002; BERGLUNDH; LINDHE, 1997; CARDAROPOLI et al., 

2005). Este material mostrou-se excelente para a formação de novo osso, quando 

colocado em defeitos cirúrgicos criados em crânios de coelho e tíbias de ratos 

(ISAKSSON, 1992; FUKUTA et al., 1992; CARVALHO et al., 2002).  

Há na literatura controvérsias sobre o potencial de reabsorção dos substitutos 

ósseos. Durante a fase de remodelação óssea, um biomaterial que apresenta pouca 

ou nenhuma reabsorção, pode comprometer a regeneração óssea devido à sua 

menor capacidade osteogênica quando comparado ao osso autógeno (ZIZZARI et 

al., 2016). Com o intuito de melhorar os resultados dos materiais de enxertos 

ósseos, o laser de baixa intensidade (LB) pode ser associado, proporcionando 

efeitos positivos no aumento da quantidade de fibras colágenas nos estágios iniciais 

da cicatrização, como o colágeno tipo I (principal componente da matriz óssea) 

elemento fundamental na formação de novo osso, acarretando conseqüentemente 

no maior grau de neoformação óssea em um estágio posterior da cicatrização, além 

de estimular as células sanguíneas do osso primitivo para a região do enxerto 

(SOARES et al., 2013; GERBI et al., 2005). O laser também atua no processo 

inflamatório, acelera a proliferação celular (KHADRA et al., 2005a; KHADRA et al., 

2005b) e estimula a proliferação de células mesenquimais e osteoblastos (OZAWA 

et al., 1998; DORTBUDAK et al., 2000; HAMAJIMA et al., 2003; ABRAMOVITCHI et 

al., 2005; STEIN et al., 2005; FUJIHARA et al., 2006). 

Esses efeitos biológicos benéficos, de caráter analgésico e antiinflamatório 

(LINS et al., 2010) encorajam seu uso e favorecem a cicatrização óssea.  

Ainda não existem parâmetros universalmente aceitos quanto à utilização do 

laser de baixa intensidade na regeneração óssea, porém, essa terapia vem sendo 

amplamente utilizada neste processo (PINHEIRO et al., 2006; BARROS, 2008;  

SILVA, 2007; CATAO, 2004; BOSCO et al., 2016; CUNHA et al., 2014; TORRICELLI 

et al., 2001; BASHARDOUST TAJALI et al., 2010) e ao considerar a ausência de 

propriedades osteogênicas, potencial de reabsorção variável e atraso na 

regeneração tecidual dos biomateriais, a aplicação do laser pode ser uma alternativa 

associada à materiais de enxertia em busca de melhores resultados clínicos.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1 MODELO EXPERIMENTAL 

 

Diferentes regiões anatômicas são utilizadas em pesquisas de regeneração 

óssea incluindo a tíbia, o rádio, a mandíbula e o crânio. Um defeito craniano, devido 

à sua origem intramembranosa, se assemelha ao osso mandibular humano 

(FRAME, 1980).  

Defeitos em calvárias são bastante utilizados e adequados para pesquisa de 

materiais regenerativos pelo fato de que as calvárias possuem uma estrutura na qual 

é possível criar defeitos uniformes, padronizados e reprodutíveis, o que torna a 

análise radiográfica ou histológica facilitada. Sua localização anatômica propicia 

acesso cirúrgico adequado para confecção dos defeitos cirúrgicos; além de permitir 

o suporte para implantação de biomateriais (GOMES; FERNANDES, 2011). O fato 

do osso original apresentar-se apenas nas bordas do defeito, dificulta o fechamento 

total do mesmo, sendo vantajosa a sua utilização no estudo de diferentes 

biomateriais em regeneração óssea (DONOS et al., 2004). O uso de defeitos ósseos 

em modelos animais em pesquisas pré-clinicas procura reconhecer e detalhar os 

processos fisiológicos e com isso, avaliar a biologia e a biomecânica das técnicas 

estudadas. O’loughlin et al. (2008) ao revisar a frequência do emprego de modelos 

animais em publicações de periódicos de ortopedia encontrou que 38% dos estudos 

utilizam ratos, 19% coelhos, 13% camundongos, 11% ovelhas, 9% cães, 4% cabras 

e 4% outros. 

O uso de animais pequenos em estudos, desde que sejam bem conduzidos e 

totalmente validados são essenciais para o desenvolvimento e conhecimento de 

novos substitutos ósseos (LE GUEHENNEC et al., 2005). Nas pesquisas biomédicas 

ratos e coelhos são os animais mais frequentemente utilizados (PELLEGRINI et al., 

2009).  

Pequenos animais como roedores são mais utilizados em pesquisa frente a 

animais de grande porte (GOMES; FERNANDES, 2011) uma vez que, roedores são 

geneticamente semelhantes, apresentam melhor custo benefício, a manipulação e 
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acomodação dos mesmos são facilitadas e permitem a padronização das condições 

experimentais (JORDAN, 1971; PELLEGRINI et al., 2009). 

A cicatrização óssea em ratos é muito semelhante à cicatrização em humanos 

(ELSUBEIHI E HEERSCHE, 2004; DEL FABBRO; BORTOLIN; TASCHIERI , 2011), 

em relação ao período e sequência de eventos, porém ocorre de forma mais rápida 

(BODNER et al., 1993; AMLER; JOHNSON; SALMAN, 1960; BOYNE, 1966). 

Considera-se que 30 dias de vida do animal é compatível a 90 dias de vida em seres 

humanos (QUINN, 2005), diante disso é possível avaliar os resultados em relação a 

regeneração óssea nesse período (DE ALMEIDA et al., 2014; CUNHA et al., 2014; 

MOREIRA et al., 2018; FREITAS et al., 2018). 

A ausência de homogeneidade nos protocolos de pesquisas com animais, 

prejudica a comparação de resultados, dificulta o relato de dados e interfere na 

reprodutibilidade de estudos futuros (MAREI; MAHMOOD; ALMAS,  2018; 

DELGADO – RUIZ et al.,  2015; VAGJEL, 2014).  

Em 2010 foram publicadas diretrizes dos animais em pesquisa - relatórios de 

experimentos in vivo (ARRIVE) com objetivo aperfeiçoar a qualidade da descrição do 

uso de animais em publicações científicas e com isso aumentar a disponibilidade e 

utilidade das informações obtidas de todos os animais em todos os experimentos, 

evitando o uso desnecessário de animais e permitindo uma revisão crítica precisa 

dos experimentos com animais, facilitando a comparação dos resultados entre 

diferentes grupos de pesquisa para validar e contextualizar os resultados para 

promover a pesquisa translacional em benefício dos pacientes (KILKENNY et al., 

2010). Descrevendo as informações mínimas que todas as publicações científicas 

que utilizam animais devem incluir, como número e características específicas dos 

animais empregados; detalhes de habitação, criação e procedimentos; desenho 

experimental, métodos estatísticos e analíticos (GULIN; ROCCO; GARCÍA-

BOURNISSEN, 2015). O cumprimento das normas do ARRIVE é uma tentativa de 

diminuir a ausência de homogeneidade. 

Seguir o princípio dos “3Rs” do uso de animais em pesquisa científica 

(Replacement, Reduction and Refinement - Substituição, Redução e Refinamento) 

pode evitar repetições desnecessárias, facilitar revisões sistemáticas antes de 
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qualquer novo estudo com animais, e tornar mais simples a comparação e 

assimilação de dados de diferentes estudos (HOOIJMANS; LEENAARS; RITSKES-

HOITINGA, 2010 ; GULIN; ROCCO; GARCÍA-BOURNISSEN, 2015). 

Schmitz e Hollinger (1986) apresentaram pela primeira vez o termo “Defeito 

de Tamanho Crítico” (DTC) o qual era descrito como um defeito que, em ossos e 

espécies particulares, deveria obter o menor tamanho possível para que o mesmo 

não regenerasse completamente durante a vida do animal. Devido ao fato de que os 

estudos pré-clinicos em sua maioria apresentam um tempo de avaliação limite, 

Gosain et al. (2000) definiram ser um defeito de tamanho crítico aquele que não 

cicatriza durante o período de duração do estudo. Há divergências de conceitos na 

literatura sobre qual o tamanho mais adequado de um defeito de calvária para o 

mesmo ser considerado crítico. Defeitos com 8 mm de diâmetro são considerados 

críticos para alguns autores (MESSORA et al., 2008; PARK et al., 2009; 

SCOTHFORD et al., 2011). Outros consideram um defeito com 5mm de diâmetro em 

calvária de ratos um defeito de tamanho crítico pois não se regenera 

espontaneamente dentro do tempo do experimento, e causa menos complicações 

ao animal, visando os princípios dos “3Rs” como anteriormente mencionados 

(DONOS et al., 2004; FURLANETO et al., 2007; DE ALMEIDA et al., 2014; CUNHA 

et al., 2014; VAJGEL et al., 2014; MOREIRA et al., 2018; FREITAS et al., 2018). 

 

 

2.2 TECIDO ÓSSEO E ENXERTO AUTÓGENO 

 

O tecido ósseo é um tecido conjuntivo altamente especializado composto por 

células, fibras e matriz óssea. Seus componentes extracelulares são mineralizados, 

concedendo-lhe resistência e rigidez substanciais, o que permite que o osso cumpra 

uma importante função dentro do corpo humano, o suporte mecânico para os tecidos 

moles e proteção aos órgãos vitais (JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2017). 

O tecido ósseo possui como células os osteócitos, osteoblastos (células 

osteoprogenitoras) e os osteoclastos. Os osteócitos se localizam no interior da 

matriz óssea e são responsáveis por sua manutenção, sua morte é seguida da 

reabsorção da matriz ao seu redor. Os osteoblastos sintetizam a parte orgânica da 

matriz (colágeno tipo I, proteoglicanos e glicoproteinas) e estão localizados nas 
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superfícies ósseas. Os osteoblastos que são aprisionados pela matriz orgânica após 

a produção de matriz extracelular são chamados de osteócitos e são responsáveis 

por sua manutenção, a apoptose dessa célula é seguida da reabsorção da matriz ao 

seu redor. Os osteoclastos são derivados de monócitos e são células que participam 

do processo de remodelação óssea. A matriz óssea é um material extracelular 

calcificado, é constituído por uma parte orgânica e uma inorgânica (JUNQUEIRA; 

CARNEIRO, 2017). 

Diante da sua função no corpo humano, o tecido ósseo necessita apresentar 

rigidez suficiente para resistir à deformação e ser flexível o suficiente para absorver 

energia. Essas particularidades são alcançadas uma vez que o osso apresenta sua 

porção cortical (compacto) e esponjosa (medular) (WEATHERHOLT; FUCHS; 

WARDEN, 2012). 

O osso cortical tem baixa porosidade (os poros microscópicos constituem 

aproximadamente 10% do volume total de osso cortical) o que concede a este osso 

grande resistência à compressão, estando mais associado à função mecânica, 

enquanto o osso esponjoso apresenta alta porosidade em relação ao osso cortical, 

com poros constituindo 50 a 90% do volume ósseo trabecular relacionado com as 

funções metabólicas (MARX; GARG, 1998; WEATHERHOLT; FUCHS; WARDEN, 

2012).   

Casos de grandes defeitos ósseos seja por trauma, doença periodontal, 

defeitos anatômicos ou congênitos (MARDAS et al., 2008) apresentam-se como um 

problema clínico desafiador, principalmente quando a capacidade regenerativa 

fisiológica é excedida (BURG; PORTER; KELLAM, 2000).  

A cicatrização local de lesões depende do tipo e da natureza do tecido lesado. 

O processo de regeneração ocorre quando há restituição de um tecido sem distinção 

do tecido de origem com o novo tecido, isto é, quando não há cicatriz. Tal processo 

ocorre somente no fígado e no tecido ósseo (MILORO, 2013). 

Diante de defeitos, ocorre uma série de eventos celulares que devem resultar 

na reposição tecidual. O primeiro desses eventos é o preenchimento do defeito por 

coágulo sanguíneo, o que é de fundamental importância para o acontecimento das 

fases seguintes. Em seguida ações integradas de diferentes células em uma 
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sequencia de fases ocorre: inflamação, migração, diferenciação e proliferação de 

células osteogênicas, síntese de matriz extracelular (MEC), mineralização da matriz 

osteóide, maturação e remodelação óssea. Ou seja, o coágulo é progressivamente 

reabsorvido e substituído por novo tecido ósseo durante a cicatrização (ABREU et 

al., 2016). 

A regeneração óssea alveolar é um processo biológico complexo que 

desperta interesse e muitas modalidades de tratamentos podem ser usadas para 

melhorar a cicatrização óssea (OBRADOVIĆ et al., 2009; MARIANO et al., 2010; 

GARCIA et al., 2013; PENTEADO et al., 2013). A oportunidade de restaurar defeitos 

ósseos representa um avanço significante no tratamento de várias condições 

clínicas (BALDINI; DE SANCTIS; FERRARI, 2011). 

A recuperação das estruturas perdidas é almejada com o uso de enxertos 

ósseos. Idealmente, os substitutos ósseos devem ser gradualmente degradados e 

substituídos por osso recém formado, o que torna a regeneração óssea um desafio 

importante na prática clínica. Estima-se que 500.000 procedimentos de enxerto 

ósseo sejam realizados anualmente nos EUA e mais de 2 milhões em todo o mundo 

(RENNO, 2013). Ao inserir um material de enxerto (biológico ou sintético) em 

defeitos ósseos procura-se conseguir um suporte para um novo crescimento ósseo, 

tanto na superfície como no interior do enxerto. E deseja-se com isso que o enxerto 

seja reabsorvido de maneira controlada e previsível sendo substituído 

concomitantemente por novo osso do hospedeiro (MACNEILL et al., 1999).  

Entre os materiais para enxertia, o osso autógeno há muito tempo é 

considerado o material ideal, padrão ouro, em cirurgias reconstrutivas por possuir 

propriedades osteogênicas, osteoindutivas e osteocondutoras (ALMEIDA et al., 

2016; JONASSON, 2017). 

A osteogênese é a propriedade relacionada com a capacidade que o enxerto 

possui de formar novo osso a partir de células viáveis presentes no próprio enxerto. 

Osteoindução é a presença de substâncias indutoras no enxerto que estimulam 

células formadoras de osso, podem induzir em células não diferenciadas do 

hospedeiro uma diferenciação osteoblástica (BRUNSVOLD; MELLONIG, 1993). 

Osteocondução é a propriedade que o material enxertado deve ter para conduzir as 
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células, fluidos e vasos sanguíneos, funcionando como uma estrutura em torno da 

qual ocorre crescimento do tecido ósseo, como um suporte (arcabouço) para a 

formação óssea (BALDINI; DE SANCTIS; FERRARI, 2011; ALMEIDA et al., 2016). 

Segundo Hallman e Thor (2008) o enxerto de osso autógeno pode ser 

considerado um tecido parcialmente necrótico que, em um período de tempo 

desconhecido, passa por estágios de reabsorção, para depois atuar como um 

suporte para a formação de novo osso. Por outro lado, seu manuseio rápido e suave 

pode permitir a sobrevivência de células e a revitalização do enxerto in situ, sendo 

necessário um suprimento vascular a uma distância de 0,1 mm para que os 

osteócitos sobrevivivam (DAVIES; HOSSEINI, 2000).  

O enxerto autógeno pode apresentar-se de forma particulada ou em bloco e 

dependendo do seu lugar de origem, pode incluir uma característica mais cortical ou 

medular. Enxertos ósseos esponjosos podem ter uma maior probabilidade de 

suportar a sobrevivência celular, devido à possibilidade de difusão de nutrientes e 

revascularização do leito receptor (HALLMAN; THOR, 2008). Embora o osso cortical 

seja menos rico em osteoblastos, têm grandes propriedades osteocondutoras e 

fatores de crescimento (MISCH; MISCH-DIETSH, 2008). 

Embora seja considerado material ideal, por necessitar de uma segunda área 

cirúrgica, a qual pode apresenta-se viável ou não, e aumentar a morbidade da 

cirurgia, a necessidade clínica por materiais alternativos ao osso autógeno esta 

aumentada e o interesse das empresas no fornecimento de materiais para 

regeneração óssea é estimulado (RENNO, 2013; FAVERANI et al., 2014). Recentes 

avanços estão proporcionando acesso a uma diversidade de biomateriais, contudo, 

o biomaterial ideal para enxertia ainda não foi identificado (ANDERSON, 2016). 

 

 

2.3 MATERIAL ALOPLÁSTICO - VIDRO BIOATIVO 

 

O vidro bioativo foi descoberto em 1969 por Larry L. Hench, um engenheiro 

especialista em cerâmica, e resultou da busca de um material que formaria uma 

união com o tecido do hospedeiro, e não um tecido cicatricial ao seu redor. A idéia 

surgiu em 1967 da conversa com Klinker, coronel do Exército, que havia voltado de 
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uma missão no Vietnã na qual foram realizadas muitas amputações, uma vez que o 

corpo rejeitava o material disponível para os cirurgiões. Era necessário então um 

material que não fosse rejeitado pelo corpo humano. A partir desse momento, o 

engenheiro iniciou uma pesquisa e com ela apresentou um vidro que ligava-se tão 

bem ao osso de ratos que não era possível separá-los. Uma nova classe de 

biomateriais havia sido descoberta por Hench: a cerâmica bioativa (HENCH, 2006). 

Em seguida, foi estudado pela Universidade da Flórida de 1969 a 1979. A aplicação 

clínica no campo odontológico teve início em 1980 (KONG et al., 2018) e vem sendo 

utilizado desde então (RENNO, 2013). 

A maioria dos biovidros apresentam como composição básica SiO2 (Dióxido 

de Silício), CaO (Óxido de Cálcio), Na2O (Óxido de Sódio), e P2O5 (Pentóxido de 

Disfósforo). Dividida em 45% de SiO2, 24,5% de CaO, 24,5% Na2O e 6%P2O5 

(HENCH, 1998; KONG et al., 2018). Pela presença do componente silício, presente 

no vidro industrial, foi dada a denominação de cerâmica de vidro (HENCH, 1973), e 

por ser um material que consegue uma resposta biológica específica, resultando na 

união entre tecido do hospedeiro e o material, é acompanhado do termo bioativo 

(HENCH, 1989).   

É um biomaterial caracterizado por sua alta capacidade de se ligar aos 

tecidos do hospedeiro (BOYLE; SIMONET; LACEY, 2003; VIVAN et al., 2016). 

Quando entra em contato com os fluidos corporais passa por um processo de trocas 

iônicas. (SANTOS et al., 2010; ALMEIDA et al., 2016). Seu mecanismo ação está 

associado à dissolução do vidro com a liberação de íons de sódio e cálcio, antes da 

deposição de uma camada de hidroxiapatita em sua superfície. (KONG et al., 2018). 

Além de formar uma camada gelatinosa rica em sílica em sua superfície a qual 

também apresentam íons de cálcio e fosforo. Essas camadas são consideradas 

essenciais para a adesão de fibras colágenas e diferenciação de células 

osteoprogenitoras na superfície do material (MONTAZERIAN; DUTRA ZANOTTO, 

2016; O'FLYNN; STANTON, 2011; STANTON et al., 2009) uma vez que são 

biologicamente ativas e seus subprodutos degradados de cálcio e de íons de silício 

estimulavam a proliferação e diferenciação de osteoblastos (VALERIO et al., 2004; 

HOPPE; GULDAL; BOCCACCINI, 2011; KONG et al., 2018; RENNO, 2013).  



30  Revisão de Literatura 

 

Um material é considerado bioativo quando ao ser implantado em um tecido 

propicia ou induz respostas biológicas que levam à união dos mesmos (ALMEIDA et 

al., 2016). O vidro bioativo apresenta alto nível bioativo propriedade comprovada em 

estudos in vitro e in vivo. (DOS SANTOS PEREIRA et al., 2016; BLOCK; KENT, 

1997; VIVAN, 2016). 

O vidro bioativo faz parte do grupo dos materiais aloplásticos, é composto 

basicamente por sílica, e seu tamanho de partícula pode variar de 300-355 µm. É 

lentamente reabsorvido pelo organismo, pode levar até 24 meses aproximadamente 

para que o enxerto seja substituído pelo osso neoformado (STAVROPOULOS, 2003; 

ALMEIDA et al., 2016) fator que deve ser considerado no cálculo do tempo de 

cicatrização do enxerto (TADJOEDIN et al., 2000; TURUNEN et al., 2004) e 

planejamento clínico. 

Esse biomaterial possui vantagens como baixo custo, quantidade ilimitada, 

facilidade de manuseio, grânulos uniformes e por ser um material sintético 

absorvível, apresenta-se livre de riscos de transmissão de doenças. Como 

desvantagens, apresenta taxa de reabsorção variável e não possui a propriedade de 

osteoindução (ALMEIDA et al., 2016; MENEZES et al., 2018).  

É um material osteocondutor, pois atua como um arcabouço, favorecendo a 

aderência e proliferação de osteoblastos, para que o reparo e crescimento ósseo 

sejam obtidos (FROUM et al., 2002; FURUSAWA et al., 1998; LEONETTI et al.,  

2000; PIATTELLI et al., 2000). Além disso, apresenta uma propriedade particular, a 

osteoestimulação. Shepers et al., em 1991, observou na porção interna do grânulo 

do biomaterial crateras que se assemelhavam-se biologicamente a um tecido ósseo, 

porém não apresentava conexão com o osso da parte externa da partícula. Algumas 

fissuras se formam na camada rica em sílica pela fratura da camada cálcio e fósforo 

nas partículas, permitindo que células fagocitárias penetrem e ocorra atividade 

fagocitária. Células osteoprogenitoras chegam nestas fissuras, uma vez que 

encontram um ambiente biológico semelhante ao tecido ósseo, e se diferenciam em 

osteoblastos (SHEPERS et al., 1997; FROUM et al., 2002; FURUSAWA et al., 1998; 

ALMEIDA et al., 2016). Ou seja, há um aumento da proliferação óssea no interior da 

partícula da cerâmica de vidro, sem conexão com o osso pré-existente do sítio 

cirúrgico (KONG et al., 2018). 
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Um estudo clínico realizado por Tadjoedin et at. 2000, avaliou a capacidade 

regenerativa das partículas do vidro bioativo em cirurgias de levantamento do 

assoalho do seio maxilar. Um total de 10 pacientes edêntulos, que foram submetidos 

às cirurgias nas quais, aleatoriamente, o lado direito ou esquerdo recebeu uma 

mistura em proporção de 1:1 de partículas de Biogran® e osso autógeno e o outro 

lado apenas osso autógeno (grupo controle). Foi obtido o material para análise 

histomorfométrica em 4, 5, 6 e16 meses. Os autores chegaram à conclusão que a 

mistura dos materiais apresentou resultados mais favoráveis em relação ao grupo 

controle (osso autógenos) desde que pelo menos 6 meses de tempo de cicatrização 

sejam aguardados. 

O uso do vidro bioativo para cirurgia de levantamento de seio maxilar também 

foi avaliado por Menezes et al. (2018). Os autores propuseram avaliar a formação e 

manutenção óssea da mistura entre osso autógeno e vidro bioativo ao comparar 

com os grupos os quais utilizaram apenas osso autógeno nas cirurgias. As análises 

histomorfométrica e imunohistoquímica foram realizadas após 6 meses, e os autores 

não obtiveram diferença estatística significante, ou seja apresenta manutenção do 

volume, nova formação óssea e atividade osteoclástica do grupo que usou a mistura 

foi semelhante com o grupo de enxerto de osso autógeno apenas, sugerindo que a 

combinação entre enxerto ósseo e vidro bioativo pode ser usada com segurança 

como um substituto ósseo para a elevação do seio maxilar. 

Ao avaliar o efeito do plasma rico em plaquetas (PRP) associado ao vidro 

bioativo ou ao osso bovino inorgânico, Bassi e Carvalho (2011) não obtiveram um 

efeito significativo no processo de reparo de cavidades ósseas, porém nos grupos 

que utilizaram o vidro bioativo foi observado grânulos circundados por tecido ósseo 

neoformado e quando comparado o grupo associado ao PRP, pode-se observar que 

a associação foi mais efetiva que o grupo isolado. Camarini et al. (2009) ao avaliar 

também a associação de biomateriais (vidro bioativo e osso bovino) à PRP na 

formação óssea, concluíram que a associação parece favorecer o processo de 

reparo ósseo. 

Ao comparar o uso do vidro bioativo com o osso bovino desproteinizado na 

regeneração óssea guiada, Stavropoulos et al. (2003) mostrou que nenhum dos 

grupos dos dois biomateriais teve grande volume de osso neoformado quando 
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comparado com o grupo controle, o qual não utilizou nenhum biomaterial, porém, 

mostrou que mesmo com a formação óssea prejudicada pela implantação desses 

biomateriais o uso dos mesmos como auxiliares ao processo de regeneração óssea 

pode ser vantajoso em situações que envolvem o risco de colapso da membrana, 

pois segundo os autores o uso de substitutos ósseos podem servir como suporte 

para membrana em casos de regeneração e impedem seu colapso. 

Pereira et al. (2017) avaliaram o uso do vidro bioativo (Biogran), osso 

autógeno e a associação entre os dois tipos de enxerto (1:1) em cirurgias de 

levantamento de seio maxilar. No estudo não foi observada diferença na 

neoformação óssea entre os grupos. Essa semelhança no comportamento 

histomorfométrico e celular indica que ambos os enxertos permitem a colocação de 

implantes dentários na região. O uso de Biogran e sua combinação com enxerto 

ósseo autógeno na proporção de 1: 1 apresentou resultados semelhantes ao enxerto 

ósseo autógeno isoladamente, o que torna ambos os tipos de enxerto alternativas 

para cirurgias de levantamento de seio maxilar. 

Moreira et al. (2018) avaliou o efeito do laser na cicatrização de defeitos 

ósseos críticos com diâmetro de 5mm em calvária de ratos preenchidos com osso 

autógeno ou vidro bioativo. Os autores observaram que o vidro bioativo, assim como 

osso autógeno, não foram influenciados pela aplicação do laser não demonstrando 

aumento na área de neoformação em ambos os grupos. 

 

 

2.4 MATERIAL XENÓGENO - OSSO BOVINO 

 

O enxerto de osso bovino é classificado como um substituto ósseo xenógeno. 

É uma hidroxiapatita natural na qual seus componentes orgânicos foram totalmente 

removidos de forma química. Sem a parte orgânica, a preocupação com reações 

imunológicas torna-se inexistente (ALMEIDA et al., 2016). A estrutura inorgânica 

restante fornece uma matriz arquitetônica natural com macroporos de dimensão 

similar ao osso esponjoso natural (KLINGE et al., 1992) e semelhança morfológica 

ao osso humano (HALLMAN; THOR, 2008). Por se tratar de um um material acelular 

e desporoteinizado é bem aceito pelo organismo humano (ALMEIDA et al., 2016). 
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O Bio-Oss® é o substituto ósseo de origem bovina mais utilizado (TRAINI et 

al., 2007; HAMMERLE et al., 1998; STAVROPOULOS et al., 2003; BERGLUNDH; 

LINDHE 1997; LI; ZHU; HUANG, 2018). A estrutura física dos seus poros possibilita 

estabilização do coágulo e revascularização, o que favorece a migração de 

osteoblastos e osteogênese, e torna o material um excelente osteocondutor 

(RASOULI GHAHROUDI et al., 2014). Mesmo com a ausência de materiais 

orgânicos, possui cristais de hidroxiapatita e com isso permite a fixação dos 

osteoblastos e a subsequente deposição de matriz óssea (TAPETY et al., 2004). 

Apresenta-se como uma excelente fonte de cálcio, fator expressivo para o processo 

de cicatrização do tecido ósseo (HOEXTER, 2002; ALMEIDA et al., 2016). 

Contém macroporos, microporos e espaços intracelulares (3-26 nm) (TAPETY 

et al., 2004; PEETZ, 1997), que proporcionam ao material uma grande porosidade e 

uma ampla área de superfície interna (TAPETY et al., 2004). Sua porosidade 

assemelha-se entre 75% e 80% a do osso humano (ALMEIDA et al., 2016). 

A reabsorção das partículas do osso bovino desproteinizado por meio da 

atividade osteoclástica é um tópico de controverso (HALLMAN; THOR, 2008). Dados 

divergentes estão presentes na literatura. Há relatos de que as partículas não são 

reabsorvidas (DIÈS et al., 1996; WENZ; OESCH; HORST, 2001; HURZELER et al., 

1997) assim como há relatos de que sinais de reabsorção ao longo do tempo 

(WALLACE; FROUM; TARNOW, 1996; TADJOEDIN, 2003; HAMMERLE et al., 

1998). 

Traini et al. (2007) após 9 anos do uso do osso bovino inorgânico em cirurgia 

de levantamento de seio maxilar, observaram, apesar da presença de partículas, 

que as mesmas apresentavam-se com crescimento ósseo em contato direto sobre 

as partículas nas analises histológica e histomorfométrica.  

Lindhe et al. (2014) também demonstrou que partículas desse substituto 

ósseo não são totalmente reabsorvidas ao analisar cavidades de extração após 6 

meses que foram enxertadas com osso ósseo bovino desproteinizado. O biomaterial 

apesar de não reabsorvido, apresentava-se cercado por novo osso e a presença das 

partículas nos alvéolos pode ser o motivo pelo qual os locais de extração enxertados 

não sofreram alterações dimensionais. Da mesma forma, Fickl et al. (2008) 
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demonstrou que ao preencher alvéolos de extração com Bio-Oss Collagen®, a 

manutenção da dimensão do processo alveolar após 4 meses da extração dentária 

foi significativamente maior quando comparada com o grupo sem o uso do 

biomaterial. 

Embora tenha sido demonstrado que as partículas desse substituto ósseo não 

são reabsorvidas completamente, mesmo em longos períodos de tempo, o mesmo 

tem sido amplamente utilizado com resultados efetivos na formação óssea 

(VALENTINI et al., 2000; FERREIRA et al., 2009; TETSCH; TETSCH; LYSEK, 2010; 

NEVINS et al., 2011). 

Cunha e colaboradores (2014), também observaram resultados positivos ao 

associar osso bovino inorgânico (Bio-Oss®) e osso autógeno ao laser de baixa 

intensidade, dado que, houve maior formação de novo osso nos grupos irradiados 

quando comparado ao controle e aos demais grupos não irradiados (Osso autógeno 

e Bio-Oss® isoladamente).  

Ao inserir um material de enxerto biológicos ou sintéticos em um defeito 

ósseo, o objetivo principal é conseguir um suporte para novo crescimento ósseo, 

tanto na superfície como no interior do enxerto. Além disso, espera-se uma 

reabsorção controlada e previsível do material do enxerto que leve à sua 

substituição pelo novo osso hospedeiro (MACNEIL, 1999). 

 

 

2.5 LASER 

 

Desde os primórdios da civilização, com crenças religiosas e superstições em 

diferentes culturas, a luz vem sendo utilizada de forma terapêutica. Tornou-se então 

alvo de dedicação de cientistas renomados a ponto de destinar-se uma área do 

saber da Física aos estudos luminosos, a Óptica (PINHEIRO, 2010; SUN; TUNÉR, 

2004).  

Embora Einstein com seu tratado “Zur Quantum Theorie der Stralung” tenha 

realizado o desenvolvimento teórico do laser em 1916, o primeiro laser foi 

demonstrado em 1960 por Theodore Maiman e, desde então, nas últimas quatro 
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décadas, o uso do laser vem crescendo vertiginosamente nas mais diversas áreas 

da Medicina e da Odontologia. A palavra Laser é um acrônimo de “Light 

Amplification by Stimulated Emission of Radiation” e é traduzida como amplificação 

da luz por emissão estimulada de radiação (PINHEIRO, 2010; BASHARDOUST 

TAJALI, 2010). 

Os lasers podem ser de alta intensidade, os quais rompem permanentemente 

os tecidos, ou de baixa intensidade, com o qual ocorre a regulação das funções 

fisiológicas das células modulando as respostas fisiológicas das mesmas 

(ROYNESDAL et al., 1993), sendo identificados como lasers cirúrgicos e 

terapêuticos, respectivamente (SUN; TUNÉR, 2004). 

O tecido ósseo tem boa capacidade de regeneração, porém dependendo do 

tamanho do defeito ou algum estado de doença, essa habilidade pode ser 

prejudicada ou perdida (WALMSLEY et al., 2016). Devido a esse fato pesquisadores 

têm buscado encontrar uma terapia que possa melhorar sua capacidade de 

cicatrização. 

A irradiação de tecidos com laser de baixa intensidade produz efeitos 

fisiológicos a nível celular significativos (BELKIN; SCHWART, 1989) e tornou-se foco 

na regeneração óssea (FATEN; FAWZY; MIKHAI, 2018). A energia luminosa ao 

incidir no tecido vivo é absorvida pelos fotorreceptores celulares, os citocromóforos, 

convertida pelas mitocôndrias em ATP, gerando aumento estimulado na produção 

de ATP e maior atividade celular. Consequentemente, a atividade celular dos 

fibroblastos, os quais estão envolvidos na cicatrização de tecidos, é aumentada e 

possivelmente a síntese de colágeno e angiogênese também. Outra parte da 

energia incidente é convertida em calor, o que aumenta a micro-circulação local 

através da vasodilatação (PARKER, 2007). Exercendo efeitos de bioestimulação ou 

fotobiomodulação nas células (WEBER, 2006). 

Em conseqüência desse fornecimento de energia bioestimuladora direta de 

luz para as células do corpo, há rápidas proliferações celulares, migração de 

fibroblastos e decorrente produção de matriz óssea estimulando dessa forma o 

reparo de defeitos ósseos (SUN; TUNER, 2004). 
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De acordo Pinheiro e Gerbi (2006), o efeito estimulador da irradiação do laser 

no tecido ósseo é mais eficaz quando aplicado nos estágios iniciais do tratamento, 

nesse momento a proliferação de fibroblastos, osteoblastos e diferenciação inicial 

das células mesenquimais é aumentada. Demostraram também que ao comparar 

osso irradiado pelo laser com o osso não irradiado, o mesmo teve aumento na 

deposição de colágeno e neoformação óssea. Os benefícios da irradiação do laser 

em processos de reparo ósseo foram relatados também em outros estudos 

(BOSCO, 2016; KULKARNI, et al., 2018; MIKHAIL et al., 2018; ÇIRAK, et al., 2018; 

FREITAS et al., 2018). 

Em uma revisão sistemática, Santinoni et al. (2017) ao avaliarem o efeito da 

terapia com laser de baixa intensidade na regeneração óssea da região maxilofacial, 

observaram que além dos seus efeitos antiinflamatórios, analgésicos e sua 

capacidade de acelerar a cicatrização, houve melhora na qualidade óssea dos 

defeitos ósseos maxilofaciais no pós operatório, sugerindo esta ser uma terapia 

promissora, fácil de usar e de custo relativamente baixo. 

Bosco et al. (2016) avaliaram o efeito do laser de baixa intensidade e a 

influência de sua incidência na reabsorção das partículas de enxerto ósseo bovino 

(Gen Mix Baumer S.A., São Paulo, SP, Brazil) em defeitos criados em calvária de 

ratos de tamanho crítico de 10 mm e observaram que o laser  não mostrou ser 

capaz de acelerar a reabsorção das partículas do biomaterial, porém houve melhora 

no processo de formação óssea nos defeitos irradiados preenchidos ou não com 

osso bovino. 

Existem sistemas de laser usados para bioestimulação com diversos meio 

ativos, os quais incluem laser de diodo de argônio, HeNe, gálio-alumínio, Nd: YAG e 

o arseneto de gálio-alumínio (GaAlAs) (KANG; CHUNG, 2009). Aparelhos que 

possuem como meio ativo o GaAs ou GaAlAs, são conhecidos por possuirem alta 

capacidade de penetração nos tecidos quando comparado com outros tipos de 

lasers (NISSAN et al., 2006; TORRICELLI, 2001). Cirak et al. (2018) observou maior 

eficiência de penetração do laser GaAlAs em comparação com o laser HeNe, 

fornecendo com isso resultados melhores na cicatrização óssea em um periodo de 

30 dias. 
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O laser com meio ativo GaAlAs também apresentou bons resultados quando 

aplicado em fêmur de ratos osteopênicos e normais com implantes de titânio. Houve 

melhora no processo de osseointegração e formação óssea, principalmente na fase 

inicial da cicatrização (DE VASCONCELLOS et al., 2014). 

A associação do laser de baixa intensidade com células tronco na 

regeneração óssea em coelhos foi avaliada por Fekrazad et al. (2015) que 

concluíram que apesar da irradiação com laser não levar a um efeito significativo 

sobre às células tronco, sua aplicação levou a significante redução na inflamação e 

mostrou-se eficaz na regeneração óssea. 

Em uma revisão sistemática e meta análise de estudos em animais que 

utilizaram o laser de baixa intensidade na cicatrização de defeitos ósseos 

Bashardoust Tajali et al. (2010) pôde observar que a terapia a laser de baixa 

intensidade melhora as propriedades biomecânicas do tecido ósseo no processo de 

cicatrização, porém a ausência de parâmetros dificulta comparações eficientes com 

relação à dosimetria empregada. 

Dosagens muito baixas podem resultar em nenhum efeito, ao passo que, uma 

dosagem muito alta pode levar a efeitos inibitórios nas atividades celulares 

(HAWKINS; ABRAHAMHAM, 2006). Tem sido sugerido que o efeito bioestimulador 

do laser pode acontecer em células tumorais, no entanto mecanismos fisiológicos 

ainda não são bem definidos uma vez que diferentes tipos de linhagem celular 

respondem de maneiras diferentes à aplicação do laser com comprimentos de onda 

e doses específicas (RENNO et al., 2007). Assim Protocolos de uso do laser 

precisam ser padronizados para chegar em conclusões mais específicas. 

Foi avaliado o efeito terapêutico do laser sobre uma membrana de 

poliestireno recoberta com norbixina e colágeno na cicatrização óssea de defeitos 

em calvária de rato. A membrana, apesar de reduzir o infiltrado inflamatório na 

região do defeito e servir como base para o processo de reparo ósseo, não teve 

suas propriedades melhoradas quando irradiada pelo laser. Nos grupos irradiados 

apenas com o laser, apresentaram efeitos positivos no processo de reparo ósseo 

(ALVES et al., 2018). Pinheiro et al. (2003) também associou o laser ao osso bovino 
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e membrana para regeneração óssea guiada e observou, independente da utilização 

da membrana, efeito positivo nos grupos irradiados e associados ao biomaterial. 

Os efeitos do uso do laser de baixa intensidade vêm sendo amplamente 

manifestados no processo de reparo tecidual, tornando-se foco de pesquisas 

(MIKHAIL, 2018; BOSCO, 2016; DE VASCONCELOS, 2014; BASHARDOUST 

TAJALI et al., 2010; DE ALMEIDA et al., 2014), porém ainda não existem 

parâmetros universalmente aceitos quanto à sua utilização.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 PROPOSIÇÃO 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Proposição  41 

 

3 PROPOSIÇÃO 
 

 

Este estudo teve como objetivo avaliar o efeito fotobiomodulador do laser de 

baixa intensidade na regeneração de defeitos ósseos tratados com osso autógeno e 

diferentes biomateriais. 

Hipótese nula: não há diferença no efeito do laser de baixa intensidade na 

cicatrização de defeitos críticos em calvária de ratos preenchidos com osso 

autógeno, vidro bioativo (Biogran) ou osso bovino (Bio-Oss). 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

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

Animais da Faculdade de Odontologia de Bauru da Universidade de São Paulo 

(CEEPA- Proc N° 017/2016) (anexo 1). 

 

 

4.1 MODELO EXPERIMENTAL  

 

Foram utilizados 80 ratos machos (Rattusnorvergicus, albinus, Wistar), com 

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

Faculdade de Odontologia do Campus de Bauru – SP). Os animais foram mantidos 

em ambiente climatizado, com ciclo de 12 horas de luz por dia e temperatura entre 

22 e 24º C. Os animais, durante todo o experimento, consumiram ração sólida 

selecionada e água ad libitum e foram aleatoriamente divididos em oito grupos 

experimentais (n=10): 1) Grupo C (Controle - coágulo sanguíneo), 2) Grupo LB 

(Laser de baixa intensidade - TheraLase DMC, São Carlos, SP, Brasil), 3) Grupo 

OA (Osso autógeno), 4) Grupo OALB (Osso autógeno + laser de baixa 

intensidade), 5) Grupo VB (Vidro bioativo - Biogran, Biomet 3i, USA), 6) Grupo 

VBLB (Biogran + laser de baixa intensidade), 7) Grupo BO (Osso bovino - Bio-

Oss® - (0,25-1mm) Geistlich Pharma AG., Wolhusen, Switerland) e 8) Grupo BOLB 

(Bio-Oss® +laser de baixa intensidade). 

 

 

4.2 PROCEDIMENTO CIRÚRGICO  

 

O procedimento cirúrgico foi realizado por apenas um operador previamente 

calibrado (DE ALMEIDA et al., 2014). Após a confecção do defeito, o tratamento a 

ser realizado foi aleatorizado (por sorteio) por um outro membro da equipe. Desta 

forma, tanto o operador quanto o responsável pela aplicação do LB desconheciam o 

tratamento a ser realizado no momento da realização do defeito cirúrgico. 
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Para realizar os procedimentos experimentais, os ratos foram 

anestesiados por injeção intramuscular de 0,02 ml/kg de xilazina (Vetbrands, 

Paulínia, Brasil) e 0,4 ml/kg de cloridrato de quetamina (Vetbrands, Paulínia, Brasil). 

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

incisão semilunar na calvária e deslocado um retalho de espessura total em direção 

posterior (Figura 1 e 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Figura 1. Após tricotomia e antissepsia com PVPI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Figura 2. Incisão semilunar e retalho total deslocado em direção posterior. 
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Um defeito de 5 mm de diâmetro (defeito de tamanho crítico) foi criado 

com uma broca trefina (Neodent, Curitiba, Paraná, Brasil) em baixa rotação, sob 

irrigação abundante com solução salina estéril com auxílio de um guia cirúrgico 

confeccionado previamente (Figura 3). Foi preservada a dura-máter durante a 

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

encéfalo (DE ALMEIDA et al., 2014; CUNHA et al., 2014; MOREIRA et al., 2018; 

FREITAS et al., 2018). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

            Figura 3. Guia cirúrgico em posição para realização do DTC.  

 

Uma marcação 2 mm anterior e outra 2 mm posterior às margens do defeito 

cirúrgico, em forma de “L”, foi criada com broca carbide tronco-cônica FG-700 

(Microdont Micro Usinagem de Precisão Ltda., São Paulo, Brasil) sob irrigação 

contínua com solução salina estéril as quais foram preenchidas com amálgama 

posteriormente (Figura 4). O maior eixo do “L” estava localizado sobre uma linha 

imaginária longitudinal que dividia o defeito cirúrgico ao meio (ALMEIDA et al., 2014; 

CUNHA et al., 2014). As marcações foram úteis para a identificação do meio do 

defeito cirúrgico original durante o processamento laboratorial e, também, para 

localizar as suas margens ósseas originais durante a análise histométrica (ALMEIDA 

et al., 2014; CUNHA et al., 2014; MOREIRA et al., 2018; FREITAS et al., 2018).  

 

 

 

 

 



48  Material e Métodos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                              Figura 4. Marcações em “L” preenchidas com amálgama. 
 
 
 

Os defeitos foram então preenchidos com o que foi determinado para cada 

grupo, o retalho foi reposicionado e suturado com fio de seda 4-0 (Ethicon, Johnson 

& Johnson, São José dos Campos, Brasil) e em seguida todos os animais 

receberam uma injeção intramuscular de 24.000 unidades de Penicilina G-benzatina 

(Pentabiótico* Veterinário Pequeno Porte, Fort Dodge® Saúde Animal Ltda., 

Campinas, SP) e dose intramuscular de 0,3 mg/kg de Cetoprofeno (Laboratório 

Teuto Brasileiro S.A., Anápolis, Goiás, Brazil)  (LIU, RAHAMAN, FU, 2013).  

 

 

4.3 PROTOCOLO DE APLICAÇÃO DO LASER DE BAIXA INTENSIDADE 

 

O laser Thera Lase DMC® com meio ativo GaAlAs, comprimento de onda de 

808nm, potência de 100mW, densidade de energia de 210J/cm2 foi aplicado em 

modo de emissão contínua, em quatro pontos na superfície do defeito cirúrgico 

criado e um ponto central, totalizando cinco pontos. Cada ponto recebeu uma dose 

de energia de 6J com tempo de aplicação de 60 segundos por ponto. As aplicações 

foram realizadas apenas uma vez após a confecção do defeito cirúrgico. No grupo 

LB, a aplicação foi realizada após o preenchimento com coágulo sanguíneo e a 

aplicação central foi realizada sobre o coágulo, enquanto nos grupos que receberam 

enxertos ósseos (osso autógeno, vidro bioativo e osso bovino) a aplicação central foi 

realizada após preenchimento do defeito com o material.  
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As aplicações foram realizadas seguindo um protocolo padronizado e os 

pontos de aplicação foram realizados na superfície do defeito seguindo as posições 

“do relógio” (12h, 3h, 6h, 9h) além do ponto central (DE ALMEIDA et al., 2014; 

CUNHA et al., 2014; MOREIRA et al., 2018; FREITAS et al., 2018) (Figura 5). 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Figura 5. Protocolo de aplicação do laser. 

 

 

4.4 PROCESSAMENTO TECIDUAL  

 
Aos 30 dias pós-operatórios, os animais foram submetidos à eutanásia, com 5 

mg/ml da associação de cloridrato de quetamina e xilazina. A área do defeito 

cirúrgico original e os tecidos circunjacentes foram removidos em bloco. As peças 

foram fixadas em solução de formol neutro a 10%, lavadas em água corrente e 

descalcificadas em solução de Ácido Etilenodiaminotetracético - EDTA a 18% 

(Titriplex® III, Merck, EUA). Terminada a descalcificação, cada peça foi dividida 

longitudinalmente em dois blocos, exatamente ao longo do centro do defeito 

cirúrgico original, usando-se as marcações de amálgama como referência (maior 

eixo do “L”), depois cortes transversais foram feitos (menor eixo do “L”) 

determinando os limites do defeito cirúrgico original (Figura 6). As peças foram, 

então, processadas e incluídas em parafina (Histosec® pastilhas, Merck, EUA). 

Cortes seriados longitudinais foram realizados, com 6µm de espessura, iniciados a 

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

Hematoxilina e Eosina (H.E.) e Tricrômico de Masson (T.M.) para análises com 

microscopia de luz (DE ALMEIDA et al., 2014; CUNHA et al., 2014).  
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Figura 6. Processamento das peças. Peças divididas longitudinalmente em dois blocos usando as marcações de 

amálgama. Realizados cortes seriados longitudinais foram iniciados a partir do centro do defeito cirúrgico 

original. 

 

 

4.5 ANÁLISE HISTOMORFOMÉTRICA 

 

As imagens provenientes de quatro cortes histológicos representando a área 

central do defeito cirúrgico dos oito grupos experimentais foram capturadas com 

câmara digital SPOT RT3 – 2540 Color Slider 2.0Mp (SPOT ImagingSolutions, 

Diagnostic Instruments, Inc., Sterling Heights, EUA) acoplada ao microscópio 

Olympus BX50 (Olympus Corporation, Tóquio, Japão), e salvas no computador.  

A análise histomorfométrica foi realizada por meio de imagem no computador, 

utilizando o “software” ImageLab 2000 (DiraconBio Informática Ltda., Vargem 

Grande do Sul, SP, Brasil).  

Em cada imagem foi delimitada a área a ser analisada, correspondente à 

região do osso da calvária onde o defeito foi originalmente criado, denominada Área 

Total (AT). Considerando o comprimento total do espécime de 9mm, foram medidos 

2mm a partir de cada extremidade, para determinar os limites do defeito cirúrgico 
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original (5 mm). Dentro da AT, foram delimitadas as áreas de osso neoformado 

(AON) e também as áreas de partículas remanescentes dos materiais implantados 

(APR). A AT foi medida em mm2 e representou 100% da área a ser analisada. AON 

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

(MESSORA et al., 2008, DE ALMEIDA et al., 2014, CUNHA et al., 2014) (Figura7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Área total do defeito (AT) 

                 Área de osso neoformado (AON)  

                 Área de partículas remanescentes (APR) 

 

Figura 7. Delimitação da área total (AT) do defeito cirúrgico original delineada pela linha amarela. Área de osso 

neoformado (AON) delineada pelas linhas vermelhas e da área de partículas remanescentes (APR) delineadas 

pelos desenhos azuis. 

 

 

4.6 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

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

aritmética dos quatro cortes histológicos mais centrais da calvária. Foram analisadas 

a normalidade e homocedasticidade dos dados. Todas as variáveis seguiram 

distribuição normal. Dessa forma, o teste ANOVA, seguido pelo teste de Tukey 

foram utilizados para identificar as diferenças entre os grupos. O nível de 5% de 

significância foi adotado, para todos os testes. 
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5 RESULTADOS 

 

Durante o processamento laboratorial foram perdidos um espécime dos 

grupos C e OA, dois dos grupos VB e OALB e três do grupo VBLB e LB. 

 

5.1 ANÁLISE HISTOLÓGICA  

 

Não foi observado infiltrado inflamatório significante no pós-operatório de 30 

dias em nenhum dos espécimes. A formação de novo osso ocorreu em extensão 

variável nos diferentes grupos tratados. O fechamento completo do defeito não foi 

observado em nenhum dos espécimes (Figura 8). 
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Figura 8 – Fotomicrografia dos grupos C (Controle), LB (Laser), OA (Osso autógeno), OALB (Osso 

autógeno + laser), VB (Biogran), VBLB (Biogran + laser), BO (Bio-Oss) e BOLB (Bio-Oss + 

laser). Visão panorâmica dos grupos, é possível visualizar a extensão variada de novo osso entre o 

grupos tratados e espessuras das calvárias. 4x, HE. 
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Grupo C: Quase toda extensão do defeito cirúrgico estava ocupada por 

tecido conjuntivo frouxo, com fibras colágenas paralelas. Foi observado formação de 

novo osso apenas nas extremidades do defeito original (Figura 9). A espessura da 

calvária original não foi restabelecida em nenhum espécime. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 - Grupo C. Presença de osteócitos (asterisco) indicando formação de novo osso na 

extremidade do defeito cirúrgico com fibroblastos (FB) dispostos paralelamente ao redor, indicativo de 

síntese. Presença de tecido conjuntivo frouxo (40x).  
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Grupo LB: Maior quantidade de neoformação óssea estendendo-se em 

direção ao centro do defeito cirúrgico foi observada, além da presença de tecido 

conjuntivo fibroso bem organizado, com fibras colágenas dispostas de forma 

paralela (Figura 10). Não foi restabelecida a espessura original da calvária em 

nenhum dos espécimes. 
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Figura 10 - Grupo LB. (A) Extremidade do defeito com formação de novo osso, é possível observar 

osteócitos na matriz (asterisco) (20x). (B) Região central do defeito cirúrgico, com fibras colágenas e 

fibroblastos dispostos de forma paralela. (20x).  

* 
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Grupo OA: Presença de novo osso se estendendo em direção ao centro 

do defeito cirúrgico. Na região do defeito cirúrgico foi observada presença de tecido 

conjuntivo fibroso organizado com fibras colágenas paralelas e poucas partículas de 

enxerto foram observadas (Figura 11). 
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Figura 11 - Grupo OA. (A) Extremidade do defeito com presença de osso neoformado e osteócitos na 

matriz (seta) (20x). (B) Região central do defeito cirúrgico, com tecido conjuntivo fibroso ao redor das 

partículas. É possível observar início de formação de novo osso ao redor da partícula (setas) (20x). 
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Grupo OALB: O novo osso estava presente em extensões variáveis. 

Observou-se poucas partículas remanescentes de enxerto ósseo e tecido conjuntivo 

fibroso bem organizado ao redor. Não houve manutenção da espessura da calvária. 
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Figura 12 - Grupo OALB. (A) Partícula de osso autógeno, área de inicio de formação óssea na 
periferia da partícula (seta) (20x). (B) Neoformação óssea na periferia do defeito em extensão ao 
centro do defeito cirúrgico (setas) (20x).  
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Grupo VB: Foi possível observar presença de tecido conjuntivo 

organizado com grande quantidade de células ao redor das partículas de vidro além 

de presença de novo osso apenas nas extremidades do defeito. Nota-se células 

migrando em direção ao centro das partículas (Figura 13) e a espessura da calvária 

foi mantida. 
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Figura 13 - Grupo VB.(A) Visão da extremidade do defeito em íntimo contato com as partículas do 

vidro (10x) (B) Região central do defeito cirúrgico, com tecido conjuntivo fibroso ao redor das 

partículas. Partículas de Biogran com migração de células para seu interior (setas) (20x). 
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Grupo VBLB: Foi observado maior tendência de migração do tecido conjuntivo para 

o interior das partículas do Biogran. Formação de novo osso em direção ao centro 

do defeito cirúrgico criado (Figura 14). 
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Figura 14 - Grupo VBLB. (A) Partículas de Biogran com migração do tecido conjuntivo para seu 

interior (setas) (40x). (B) Partículas rodeadas por tecido conjuntivo fibroso e neoformação óssea em 

direção ao interior do defeito cirúrgico(seta) (20x). 
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Grupo BO: Observou-se que o defeito estava preenchido quase totalmente por 

partículas de Bio-Oss. Foi encontrado novo osso apenas nas extremidades do 

defeito. Presença de tecido conjuntivo fibroso, organizado envolvendo as partículas. 

A espessura original da calvária foi mantida, apesar de pouca quantidade de osso 

neoformado (Figura 15).   
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Figura 15 - Grupo BO. (A) Região central do defeito cirúrgico com preenchida com partículas 

rodeadas por tecido conjuntivo o que manteve a espessura da calvária (10x). (B) Região central do 

defeito cirúrgico, com fibras colágenas ao redor das partículas de Bio-Oss (setas). É possível 

observar início de atividade de reabsorção da partícula (asterisco) (20x). 

* * 
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Grupo BOLB: Foi observado presença de tecido conjuntivo bem organizado ao 

redor das partículas de Bio-Oss, as quais ocupavam parte do defeito original 

(Figura 16). Ocorreu a formação de osso novo nas extremidades do defeito em 

extensão ao centro. Em todos os espécimes a espessura da calvária original foi 

restabelecida. 
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Figura 16 - Grupo BOLB. (A) Neoformação óssea na extremidade em direção ao centro do defeito 

cirúrgico (setas). Presença de vasos sanguíneos (V) (20x). (B) Região central do defeito cirúrgico, 

com tecido conjuntivo fibroso bem organizado ao redor das partículas de Bio-Oss (asteriscos) (20x). 
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5.2 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

A análise estatística descritiva, com valores das médias e desvios padrão de 

AON estão representadas na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Médias, desvios-padrão (DP), Q25, medianas e Q75 dos valores de área 

de osso neoformado (AON) em porcentagem (%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O grupo BOLB apresentou maior média de AON (48,57±28,22), seguido dos 

grupos LB (47,67±8,66) e OALB (39,15±16,72). Ao analisar as médias de AON, é 

possível observar que os grupos irradiados com laser, apresentaram maiores médias 

de AON quando comparados com os grupos sem laser. O menor resultado de AON 

foi apresentado pelo grupo C (9,96±4,49). 

 As comparações múltiplas de AON entre os grupos e as diferenças estão 

representadas na Tabela 2 e 3. 

A análise comparativa das médias de AON do grupo LB com os demais 

grupos está apresentada na Tabela 2. 

 

 

 

 

 

Grupos N Médias DP Q25 Medianas Q75 

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

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

OA 9 30,98 16,59 19,36 25,1 36,83 

OALB 8 39,15 16,72 26,89 40,41 53,32 

VB 8 24,41 5,69 21,5 25,7 29,06 

VBLB 7 28,35 17,58 15,15 25,1 39,85 

BO 10 11,36 7,88 6,22 9,49 16,66 

BOLB 10 48,57 28,22 22,4 42,22 77,97 
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Tabela 2 - Comparação dos valores de AON (%) entre o grupo do LB e os demais 
grupos. 
 
 

 

                                                    

 *Estatisticamente significativo para p<0,05 
 
 

O laser quando comparado com os demais grupos apresentou diferenças 

estatísticas significativas das médias de AON apenas quando comparado com o 

grupo C (9,96±4,49%) e BOLB (48,57±28,22). 

Na Tabela 3 pode ser observada a comparação das médias de AON dos 

grupos dos enxertos ósseos utilizados e seus respectivos grupos com a aplicação do 

laser. 

 
Tabela 3 - Comparação dos valores de AON (%) entre os grupos dos materiais de 
enxertia  e seus respectivos grupos com a aplicação do laser  
 
 
 
 
 
 

 *Estatisticamente significativo para p<0,05 

 

O uso do laser de baixa intensidade mostrou diferença estatística significativa 

quando aplicado sobre o Bio-Oss®. Em relação aos outros biomateriais, a melhora 

não foi significativa. 

Grupos Médias das diferenças Intervalos de confiança 

LB - C -37,71* 62,14 – 13,28 

LB - OA 16,69 -7,73 – 41,12 

LB - OALB 8,52 - 16,57 – 33,61 

LB - VB 22,52 -1,36 – 46,41 

LB - VBLB 19,32 5,76 – 44,41 

LB - BO 36,31* 12,42 – 60,20 

LB - BOLB -0,89 -24,78 – 22,99 

Grupos Médias das diferenças Intervalos de confiança 

OA - OALB -8,17 -31,72 – 15,38 

VB - VBLB -3,2 -26,19 – 19,79 

BO - BOLB -37,2* - 58,88 – 15,53 
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As áreas de partículas remanescentes (APR) e sua análise estatística dos 

valores de média de novo osso estão representadas na tabela 4. 

 

Tabela 4- Médias, desvios-padrão (DP), Q25, medianas e Q75 dos valores de área 

de partículas remanescentes (APR) em porcentagem (%), dos grupos VB, VBLB, BO 

e BOLB. Os grupos OA e OALB apresentaram partículas remanescentes em apenas 

2 espécimes, portanto, não houve possibilidade de realizar o teste estatístico com 

estes grupos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 *Estatisticamente significativo para p<0,05 
 

O grupo que apresentou maior média de APR foi o grupo BO (38,73±6,95), 

seguido pelo grupo VB (25,88±5,58). Os grupos associados ao laser apresentaram 

menores APR quando comparados com os grupos não irradiados. 

A comparação de APR entres os grupos dos enxertos ósseos utilizados e 

seus respectivos grupos com a aplicação do laser esta descrita na tabela 5. 

 
Tabela 5- Comparação dos valores de APR (%) entre os grupos que utilizaram 
materiais de enxertia e seus respectivos grupos com a aplicação do laser. 

 

*Estatisticamente significativo para p<0,05 
 

Foi observado diferença estatística significativa apenas quando 

comparado o grupo BO com BOLB. 

 

Grupos N Médias DP Q25 Medianas Q75 

VB 8 25,88 5,58 21,45 26,95 29,4 

VBLB 7 19,06 10,08 10,5 19,85 27,1 

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

BOLB 10 16,74 15,25 0 22,42 28,52 

Grupos Médias das diferenças Intervalos de confiança 

VB - VBLB 7,14 - 5.85 – 20,13 

BO - BOLB 21,99* 9,73 – 34,24 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

O laser de baixa intensidade foi aplicado como coadjuvante na regeneração 

de defeitos ósseos tratados com coágulo, Biogran, osso autógeno e Bio-Oss, 

sendo que seu efeito fotobiomodulador foi efetivo somente quando associado ao 

Bio-Oss. 

Fatores como o modelo animal, localização e tamanho do defeito, dose e 

protocolo de aplicação do laser interferem diretamente no resultado final de estudos. 

Nesse estudo foi utilizado o modelo experimental rato, com defeito de tamanho 

crítico com diâmetro de 5 mm realizado na calvária do animal, o laser de baixa 

intensidade utilizado possuía meio ativo GaAlAs com uma energia de 6 J por ponto. 

O processo de cicatrização óssea em ratos é muito similar à cicatrização em 

humanos (ELSUBEIHI; HEERSCHE, 2004; DEL FABBRO et al., 2011), em relação 

ao período e sequência de eventos, porém ocorre de forma mais rápida (BODNER 

et al., 1993; AMLER; JOHNSON; SALMAN, 1960; BOYNE,1996). Considera-se que 

30 dias de vida do animal é compatível a 90 dias de vida em seres humanos (QUIN, 

2005). Sendo assim esse modelo experimental e o período de avaliação de 30 dias 

fornece condições para estudar eventos regenerativos, com a intensão de 

estabelecer aplicações translacionais adequadas com relevância clínica, 

transmitindo assim resultados compatíveis e confiáveis. 

Além disso, algumas vantagens podem ser relacionadas aos roedores, como 

boa relação custo-efetividade quando comparado a outros modelos animais, por se 

tratarem de animais pequenos são de fácil acomodação e manuseio e permitem a 

padronização das condições experimentais em indivíduos geneticamente 

semelhantes (JORDAN, 1971; PELLEGRINI et al., 2009). Os defeitos criados em 

calvária de ratos apresentam pouca quantidade de osso medular e possuem osso 

remanescente apenas nas extremidades do defeito, sendo considerados bons locais 

para testar materiais de regeneração óssea. (DONOS et al., 2004). 

Embora o defeito criado em calvária de ratos apresente como desvantagens 

quantidade limitada de tecidos disponíveis para avaliação e não permita a avaliação 
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da cicatrização óssea em condições de carga biomecânica/fisiológica (VAJGEL et 

al., 2014), suas vantagens são mais significativas quando comparadas com as 

desvantagens.  

Uma grande discrepância de diâmetros de defeitos críticos são relatados pela 

literatura (BRASOLLATTI et al., 2018). Autores consideraram defeitos críticos 

aqueles com diâmetro variando de 5 mm a 9 mm (DE OLIVEIRA et al., 2018; 

BOSCO et al., 2016; MARQUES et al., 2015; DE ALMEIDA et al., 2014; OLIVEIRA et 

al., 2008). Partindo do pressuposto que um defeito de tamanho crítico é definido 

como aquele que não cicatriza durante o período de duração do estudo (GOSAIN et 

al., 2000), o defeito de diâmetro de 5 mm é considerado por uma variedade de 

autores um defeito de tamanho crítico (DE ALMEIDA et al., 2014; FREITAS et al., 

2018; CUNHA et al., 2014; VAJGEL et al., 2014; BRASOLLATTI et al., 2018).  

Diante de grandes defeitos ósseos, a capacidade regenerativa dos mesmos 

torna-se comprometida. Vários procedimentos com o intuito de estimular o processo 

de cicatrização e diminuir a incapacidade funcional do tecido nessas situações estão 

sendo estudadas, incluindo o uso do laser de baixa intensidade e o uso de 

biomateriais como substitutos ósseos (FERNANDES, et al., 2013; BRASOLLATTI et 

al., 2018; DE OLIVEIRA et al., 2018). 

Na literatura há diversos trabalhos sobre o uso do laser de baixa intensidade 

com a finalidade de estimular o reparo ósseo em áreas enxertadas (PINHEIRO et 

al., 2003; RASOULI GHAHROUDI et al., 2014; MARQUEZ MARTINEZ et al., 2008; 

PINHEIRO et al., 2009; DE OLIVEIRA et al., 2018). Entre os diversos tipos de lasers, 

o laser com meio ativo GaAlAs vêm sendo avaliado e utilizado com diferentes 

comprimentos de onda, doses, protocolos de uso e potência de saída (BOSCO et 

al., 2016; PINHEIRO; GERBI, 2006; JONASSON et al., 2017; ZEIN et al., 2017) 

devido ao seu alto poder de penetração nos tecidos quando comparado com os 

outros tipos de lasers (NISSAN et al., 2006; ÇIRAK et al., 2018; DE OLIVEIRA et al., 

2018).  

Çirak et al. (2018) ao avaliar os efeitos dos lasers de HeeNe e GaAlAs na 

consolidação óssea após a extração dentária em ratos, observou que, devida a 

eficiência de penetração do laser GaAlAs ser maior em comparação com a do laser 
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HeeNe, ele pode fornecer melhores resultados em um período de 30 dias de 

cicatrização óssea alveolar com formação óssea organizada mais disseminada na 

cavidade de extração quando comparado ao HeeNe. Foi aplicado nesse estudo o 

laser com meio ativo de GaAlAs obtendo resultados favoráveis, acordando com o 

encontrado por Çirak et al. (2018). 

O comprimento de onda de 808nm foi utilizado no presente estudo e está 

dentro da faixa do infravermelho. Também esta dentro da chamada janela óptica a 

qual abrange os comprimentos de onda do vermelho e próximo ao infravermelho, a 

luz uma vez obtida nessa faixa, garante a absorção e o espalhamento da mesma 

fornecendo assim penetração adequada (SELLA et al., 2015; DE OLIVEIRA et al., 

2018) e proporciona até 54% mais penetração do que a luz com comprimento de 

onda de 980 nm (HUDSON et al., 2013). 

Este estudo adotou o protocolo de aplicação do laser utilizado em estudos 

anteriores do grupo que obteve bons resultados para estimulação da regeneração 

óssea com dose de 6J por ponto (DE ALMEIDA et al., 2014; CUNHA et al., 2014; 

FREITAS et al., 2018; MOREIRA et al., 2018). Segundo Brassoltti et al. (2018), o 

tecido biológico responderá de maneira semelhante quando parâmetros 

estabelecidos estiverem concentrados dentro de uma janela considerada 

terapêutica, não sendo necessário o uso de altas doses para acelerar o processo, na 

maioria dos casos.  

A literatura mostra que o uso do laser de baixa intensidade é utilizado em 

estudos para cicatrização óssea em modelos animais aplicados em diversas 

sessões de aplicações, e por períodos de tempo variados (WEBER et al., 2006; 

BARBOS PINHEIRO et al., 2003; GERBI et al., 2005; RASOULI GHAHROUDI et al., 

2014; MARQUES et al., 2015). Uma vez que o laser atua nas fases iniciais da 

cicatrização óssea, momento no qual há proliferação celular mais intensa, assim 

como a diferenciação das células mesenquimais (PINHEIRO; GERBI, 2006; OZAWA 

et al., 1998) nosso grupo defende um protocolo com menor quantidade de sessões. 

O presente estudo, assim como os demais do grupo, usou uma única sessão de 

irradiação do laser no trans-operatório, e foi observado histologicamente após 30 

dias da irradiação um tecido conjuntivo organizado com presença de células com 
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potencial viável para a neoformação. (DE ALMEIDA et al., 2014; CUNHA et al., 

2014; FREITAS et al., 2018; MOREIRA et al., 2018). 

Bosco et al. (2016) ao avaliar o efeito do laser de GaAlAs, utilizado no 

transoperatório, sobre enxerto ósseo bovino no processo de formação óssea em 

defeitos de tamanho crítico em calvária de rato obteve efeito positivo observando 

melhora no processo de formação óssea. Marques et al. (2015) também sugeriu que 

a aplicação diretamente no defeito cirúrgico no período transoperatório estava 

associada à maior formação óssea. Além disso, a redução no número de células 

diferenciáveis nos estágios mais tardios da cicatrização, diminui o potencial do laser 

de baixa intensidade em manter a atividade osteoestimuladora (GERBI; MARQUES; 

RAMALHO, 2008; OBRADOVIC; KESIC; PESEVSKA, 2009). Logo, a aplicação do 

laser no período transoperatório torna-se proveitoso e viável clinicamente. 

Prado et al. (2018) ao avaliar a formação óssea ao redor de implantes 

dentários revestidos com fosfato de cálcio isoladamente ou em associação com 

laserterapia e comparar a bioestimulação das células ósseas observaram que houve 

um efeito significativo do laser durante os períodos mais curtos de cicatrização, com 

o aumento na proliferação óssea na interface osso-implante, melhora na fixação 

osso-implante e neoformação óssea acelerada em implantes submetidos à 

associação dos tratamentos.  

Houve diferença estatística significativa quando comparado a porcentagem de 

neoformação óssea do grupo do laser com o grupo C, resultado que corrobora aos 

de Sella et al. (2015) que da mesma forma observou um processo de formação 

óssea mais precoce e mais organizado nos grupos em que o laser foi aplicado em 

relação aos que o mesmo não foi aplicado, indicando um processo mais lento e 

menos organizado. 

Perda da arquitetura óssea é observada quando defeitos ósseos são 

preenchidos apenas com coagulo sanguíneo (PIETROKOVSKY et al., 1967; 

SCHROPP et al., 2003; FICKL S et al., 2008; DE ALMEIDA et al., 2014; CUNHA et 

al., 2014). Tal situação é desfavorável visando a manutenção tridimensional dos 

tecidos em sítios que serão reabilitados com implantes dentários. De acordo com 

Cardaropoli et al. (2005) as regiões de defeitos ósseos não enxertados abrigam um 
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volume de tecido ósseo mineralizado, porém imaturo, e com menos medula óssea. 

No grupo Controle do presente estudo não houve a manutenção da espessura da 

calvária original e os resultados apresentados de área de novo osso foram os menos 

satisfatórios.  

A regeneração de defeitos ósseos muitas vezes requer a utilização de 

enxertos ósseos (GARCÍA-GARETA; COATHUP; BLUNN, 2015; RASOULI 

GHAHROUDI et al., 2014). Neste estudo, o enxerto de osso autógeno foi utilizado 

por ser considerado gold standard, devido as suas propriedades biológicas 

favoráveis, sendo utilizado como controle positivo. Foi observada área de novo osso 

superior ao grupo controle e uma quantidade de partícula não significativa. A pouca 

quantidade de partículas presentes pode ser devida a dificuldade em padronizar o 

tamanho das partículas de osso autógeno associada à taxa de reabsorção não 

controlada do enxerto ósseo (HALMAN; THOR, 2008).  

A associação do laser ao osso autógeno, com o intuito de acelerar a formação 

de novo osso antes que as partículas fossem reabsorvidas, não foi efetiva e o grupo 

OALB não apresentou área de novo osso significativamente maior em comparação 

com o seu uso de forma isolada. A capacidade osteocondutora do material pode ser 

afetada pela forma como é coletado (HALMAN; THOR, 2008) e a não obtenção da 

distância de 0,1mm do suprimento sanguíneo (DAVIES; HOSSEINI, 2000) podem ter 

auxiliado nos resultados não positivos com o uso do laser. O laser pode também ter 

acelerado as propriedades das partículas enxertadas e favorecido a reabsorção das 

mesmas.  

Este enxerto ósseo apresenta algumas desvantagens como a reabsorção 

incontrolada, possível infecções e disponibilidade limitada ao segundo sítio cirúrgico 

associada à maior morbidade e maior tempo cirúrgico (HALMAN; THOR, 2008; 

BLOKHUIS; ARTS, 2011; SCHMITT et al., 2013). Na tentativa de suprir essas 

desvantagens, biomateriais são estudados e necessários, porém a busca por um 

material que consiga se adequar ao desempenho do autoenxerto ainda continua 

(GARCIA GARETA; COATHUP; BLUNN, 2015). 

Com o intuito de preservar o tecido ósseo, o uso de um enxerto ósseo em um 

defeito oferece estabilidade ao coágulo e, assim, evita redução do seu volume e 
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invaginações (CARDAROPOLI et al., 2005). Os biomateriais quando não são 

reabsorvidos, ocupam o espaço do novo osso, por isso são conhecidos por induzir 

menos formação de tecido ósseo nas áreas enxertadas do que em áreas não 

enxertadas e embora esses biomateriais apresentem desfechos clínicos favoráveis, 

sua capacidade biológica de formação óssea somente via osteocondução diminui a 

formação de tecido ósseo vital quando comparado com o uso de enxertos ósseos 

autógenos (CARDAROPOLI et al., 2005; DANESH-SANI et al., 2016). De Oliveira et 

al. (2018) demonstraram que áreas enxertadas (Bio-Oss® e Straumann®/Bone 

Ceramic) apresentaram grandes quantidades de tecido mineralizado, o que pode 

indicar que o uso de biomateriais osteocondutores é clinicamente importante para 

manutenção da morfologia e função adequada dos ossos, não apenas para 

formação de tecido ósseo em si. O presente estudo corroborou aos achados dos 

estudos citados pois foram mantidas as espessuras das calvárias nos espécimes em 

que os biomateriais foram empregados, visando uma qualidade óssea viável para 

alguma futura reabilitação. 

Hallman, Lundgren e Sennerby (2001) a partir de biópsias retiradas 6 meses e 

3 anos após cirurgias de levantamento do assoalho do seio maxilar com uma 

mistura de Bio-Oss (80%), osso autógeno (20%) e cola de fibrina, observaram 

histolológicamente que osso ao redor e em contato com as partículas de Bio-Oss 

após 6 meses era principalmente tecido ósseo imaturo, o qual foi substituído com o 

tempo por osso lamelar maduro preenchendo o espaço entre as partículas, isso foi 

observado nos espécimes de 3 anos. Na análise histológica do presente estudo, foi 

possível observar grande quantidade de partículas nos grupos enxertados com Bio-

Oss, porém as mesmas estão associadas a manutenção da espessura da calvária. 

A pouca área de novo osso no grupo BO deve-se ao fato do atraso no processo de 

cicatrização quando utiliza-se o material (ARAÚJO et al., 2008; ARAÚJO; LINDHE, 

2009; ARAÚJO; LILJENBERG; LINDHE, 2010). 

A associação do laser aos diferentes substitutos ósseos com o intuito de 

otimizar o reparo ósseo tem mostrado melhorar o desempenho destes materiais na 

formação de novo osso (PINHEIRO, GERBI 2006; BOSCO et al., 2016; DE 

OLIVEIRA et al., 2018). 
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Foi observado no estudo que ao se associar o laser de baixa intensidade ao 

Bio-Oss, a quantidade de partículas remanescentes foi estatisticamente diminuída, 

porém, as mesmas estavam cercadas de tecido conjuntivo bem organizado, 

podendo este ser um ambiente propício para futuro início de formação óssea entre 

elas. Juntamente com a presença das partículas foi possível observar a manutenção 

na espessura da calvária. Corroborando aos resultados encontrados, Lindhe et al. 

(2014) também observou partículas do substituto ósseo não reabsorvidas em 

cavidades de extração, porém as mesmas apresentavam-se cercadas por novo osso 

e a presença dessas partículas nos alvéolos segundo o autor, pode ser o motivo 

pelo qual os locais de extração enxertados não sofreram alterações dimensionais. 

O grupo de Bio-Oss associado ao laser foi o grupo que demonstrou maior 

formação óssea no estudo. Essa associação ao apresentar maior área de novo osso 

significativa em relação ao uso de forma isolada do material de enxertia, indica que o 

laser aumentou o potencial osteocondutor do biomaterial além de manter o volume 

da espessura da calvária no período analisado. Esses achados também puderam 

ser observados em outros estudos pré-clínicos (TORRES et al., 2008; RASOULI 

GHAHROUDi et al., 2014; MARQUEZ MARTINEZ; PINHEIRO; RAMALHO, 2008; 

DE OLIVEIRA et al., 2018). O laser, portanto, foi efetivo na regeneração óssea 

quando associado ao Bio-Oss. 

O outro biomaterial avaliado no estudo foi o Biogran. Devido a formação de 

uma carapaça de cálcio e fosfato ao redor da partícula do vidro, o mesmo apresenta-

se como um ótimo material de aumento e de preenchimento ósseo (FURUSAWA et 

al., 1998); quando inserido em defeitos cirurgicamente preparados possui 

capacidade de manter espessuras de estruturas ósseas (SCULEAN et al 2002; 

MOREIRA et al., 2018). Foi observado no presente estudo que a espessura da 

calvária foi mantida nos grupos tratados com Biogran. Porém, a associação do 

laser de baixa intensidade ao vidro bioativo não promoveu aumento significativo na 

formação óssea corroborando aos achados de Moreira et al (2018) no qual a 

irradiação com laser também não potencializou a neoformação óssea sobre o 

Biogran no período avaliado. 
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Também foi observada no presente estudo uma tendência de migração do 

tecido conjuntivo para o interior das partículas do Biogran. Os resultados sugerem 

que mais estudos precisam ser realizados levando em consideração as 

características do Biogran. Há diversos períodos de pós-operatórios que 

apresentam partículas do vidro de 2 a 24 meses (WHEELER et al., 1998; CORDIOLI 

et al., 2001; SCHEPERS; DUCHEYNE, 1997), o que mostra que o vidro bioativo é 

lentamente degradável, o tempo de 30 dias pode ser pouco para avaliação dos 

resultados nos grupos com o Biogran ou como a dose do laser aplicada pode 

influenciar na obtenção de um melhor desempenho do material, talvez o vidro 

apresente melhor desempenho se aplicado com outro protoloco de laser. O que 

sugere que mais pesquisas em relação ao biomaterial e sua associação ao laser de 

baixa intensidade. 

Bassi e Carvalho (2011) ao comparar osso bovino inorgânico (Bio-Oss®) com 

vidro bioativo (Biogran®; Orthovita, Implant Innovations), observaram que o osso 

bovino alcançou maior formação de osso novo. O grupo de vidro bioativo exibiu uma 

maior quantidade de tecido não mineralizado e uma menor quantidade de tecido 

conjuntivo fibroso quando comparado ao osso bovino. Foi proposto pelos autores 

que este tecido não mineralizado tenha o potencial de sofrer maturação. Embora o 

grupo de osso bovino exiba numericamente maior formação óssea, o grupo do vidro 

bioativo possui maior potencial a formação óssea, apesar da necessidade de um 

tempo maior para isso segundo eles. No mesmo estudo a associação de ambos os 

biomateriais ao PRP não obtiveram efeito significativo na regeneração óssea. 

Santos (2010) também relatou o uso de diferentes biomaterias no processo 

de regeneração óssea, comparou após exodontia em cães o comportamento do 

vidro bioativo (Biogran, Orthovita, Palm Beach Gardens, Flórida, EUA), 

hidroxiapatita sintética (OsteoGen®, Impla-dent Ltd. , Holliswood, NY, EUA)  e osso 

bovino mineral (HA natural; Bio-Oss®, Osteohealth Company, Shirley, NY, EUA). Foi 

observado um comportamento semelhante dos biomateriais na análise histológica. 

Porém, o ósseo bovino mineral apresentou maior número de partículas recobertas 

com tecido ósseo quando comparado ao vidro bioativo e à hidroxiapatita sintética. 

Nenhum dos biomateriais testados foi completamente reabsorvido, mas mostrou 

diferentes taxas de reabsorção, provavelmente devido a diferenças na composição 
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química e nas formas físicas. Sugerindo a necessidade de mais estudos para definir 

o biomaterial ideal para regeneração óssea. 

Ao analisar os grupos dos enxertos ósseos utilizados no estudo e seus 

respectivos grupos com a aplicação do laser pode-se observar que, embora não 

estatisticamente significativo para todos os grupos, os de associação com o laser 

apresentaram áreas de novo osso maior que nos grupos em que o laser não foi 

aplicado, e os grupos tratados com laser apresentaram menor quantidade de 

partículas em relação aos grupos não irradiados. Esses resultados podem ser 

explicados devido ao fato do laser atuar na proliferação e diferenciação de células 

ostogênicas e aumentar a microcirculação local, o que favorece maior migração de 

células, melhor oxigenação e melhor nutrição para a região tratada (SOARES et al., 

2013; GERBI et al., 2005; KHADRA et al., 2005a). 

Há na literatura uma grande discrepância tanto nos critérios utilizados do laser 

de baixa intensidade no tratamento de reparo ósseo de defeitos críticos quanto no 

tamanho desses defeitos ósseos a serem tratados. Apesar da ausência de 

parâmetros empregados, o resultado positivo dos estudos dificulta a discussão dos 

efeitos da terapia e a escolha do protocolo mais adequado para alcançar os efeitos 

terapêuticos desejados (BRASOLLATTI et al., 2018) para cada tipo de biomaterial.  

O laser mostrou-se eficaz no aumento da proliferação e viabilidade celular 

podendo contribuir significativamente na formação e na regeneração tecidual, 

confirmando assim seus efeitos benéficos. Pode ser uma ferramenta terapêutica útil 

e promissora para a prática regenerativa e para o tratamento da cicatrização óssea 

na prática clínica. Além de ser um recurso não invasivo e não destrutivo capaz de 

promover estímulos fotobiológicos específicos no ambiente da lesão. 

Muitos substitutos ósseos têm sido propostos para a regeneração óssea, e 

pesquisadores têm focado nas interações que ocorrem entre os materiais de 

enxertia e o tecido hospedeiro. O uso de enxertos ósseos não se limita apenas 

utilizar um biomaterial para preencher o espaço, mas também para permitir a 

regeneração estrutural e funcional dos tecidos semelhantes aos perdidos (ZIZZARI 

et al., 2016). 
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Dessa forma, verificar qual biomaterial apresenta melhor resultado diante da 

associação a uma certa dose de laser proporciona segurança para escolher 

melhores protocolos clínicos e obtenção de êxito no tratamento. 
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7 CONCLUSÃO 

 

 

Com base na metodologia empregada e nos resultados apresentados, 

concluímos que o laser de baixa intensidade influenciou a formação óssea de 

defeitos ósseos preenchidos com Bio-Oss®. Tornando a hipótese nula parcialmente 

aceita, uma vez que o laser não influenciou o osso autógeno e o Biogran. 
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