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RESUMO 

 

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

nacicatrização de defeitos ósseos preenchidos com vidro bioativo (VB), em animais. 

Foi criado um defeito ósseo de tamanho crítico (DTC) com 5 mm de diâmetro na 

calvária de 60 ratos machos adultos (Rattus novergicus, albinos, Winstar), pesando 

entre 250g e 300g. Os animais foram divididos aleatoriamente em 6 grupos (n=10), 

sendo: 1) Grupo C (controle), 2) Grupo L (laser), 3) Grupo OA (osso autógeno), 4) 

Grupo OAL (osso autógeno + laser), 5) Grupo VB (vidro bioativo), 6) Grupo VBL 

(vidro bioativo + laser). Os animais foram submetidos a eutanásia após 30 dias. As 

áreas de osso neoformado (AON) e as áreas de partículas remanescentes de vidro 

bioativo (APR) foram calculados em relação à área total (AT), em porcentagem. Para 

análise estatística dos dados utilizou-se o teste paramétrico ANOVA, seguido pelo 

teste Tukey (p>0,05). A maior média de AON foi encontrada no grupo L (47,67 

+8,66), seguido pelos grupos OAL (30,98 +16,59)e VBL (31,13 + 16,98).Houve 

diferença estatisticamente significante em relação ao AON entre o grupo C e os 

demais grupos com exceção da comparação com o grupo VB (Teste Tukey, p>0,05); 

entre os grupos L e VB quanto aos valores de AON (Teste Tukey, p>0,05). Não 

houve diferença estatisticamente significante dos valores de AON entre o grupo OA 

e os demais grupos estudados (Teste Tukey, p>0,05), entre o grupo OAL e os 

grupos VB e VBL quanto aos valores de AON (Teste Tukey, p>0,05) e entre os 

grupos VB e VBL (Teste Tuckey, p>0,05). A maior média de APR foi encontrada no 

grupo VB (25,15 + 4,82), seguido pelo grupo VBL (17,06 +9,01). Não houve 

diferença estatisticamente significante entre os grupos (teste t, p>0,05).O laser em 

baixa intensidade, com o protocolo de aplicação utilizado, não contribuiu para o 

aumento da área de neoformação óssea dos sítios preenchidos com vidro bioativo, 

no período avaliado. 
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ABSTRACT 

 

Evaluation of the effect of low-level lasers on the healing of bone defects 

grafted with bioactive glass (Biogran®). Animal study 

 

The objective of this study was to evaluate the effect of low-level lasers on the 

healing of bone defects grafted with bioactive glass (VB) in animals. A bone defect of 

critical size with 5mm in diameter was made in the skullcap of 60 male adult rats 

(Rattus novergicus, albinos, Winstar), weighing between 250g and 300g. The rats 

were divided randomly into 6 groups (n=10). Those being: 1) Group C (control); 2) 

Group L (laser); 3) Group OA (autogenous bone); 4) Group OAL (autogenous bone + 

Laser); 5) Group VB (bioactive glass); 6) Group VBL (bioactive glass + laser). The 

rats were euthanized after 30 days. The areas of new bone formation (AON) and the 

areas of remaining particles of bioactive glass (APR) were calculated in relation to 

the total area by percentage. For statistical analysis of the data, the parametric 

ANOVA rest followed by the Tukey test (p>0,05) was used. The highest average 

AON was found in group L (47,67 + 8,66), followed by groups OAL (30,98 + 16,59) 

and VBL (31,13 + 16,98). There was a statistically significant difference regarding in 

AON between Group C and the other groups with the exception of comparison with 

Group VB (Tukey Test, p>0,05). There was also a statistically significant difference 

between the L and VB groups regarding the AON value (Tukey Test, p>0,05). There 

was no statistically significant difference of AON values between group OA and the 

other groups studied (Tukey Test, p>0,05); between group OAL and the groups VB 

and VBL regarding the AON value (Tukey Test, p>0,05); and between the VB and 

VBL groups (Tukey Test, p>0,05). The highest average of APR was found in group 

VB (25,15 + 4,82), followed by group VBL (17,06 + 9,01).There was no statistically 

significant difference between groups (teste t, p>0,05). The low-level laser, with the 

application protocol used, did not contribute to an increase in the new bone formation 

area of the sites grafted with bioactive glass in the assessed period of time. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O enxerto ósseo é o segundo procedimento de transplante tecidual mais 

utilizado no cotidiano clínico, sendo o sanguíneo de longe o mais comum. São 

realizados mais de 500.000 procedimentos de enxertia óssea anualmente nos 

Estados Unidos, e mais de 2.2 milhões em todo mundo (GIANNOUDIS et al., 2005), 

levando a gastos anuais de bilhões de dólares (DUCHEYNE, 1999). 

A odontologia participa dessas estatísticas em situações clínicas nas quais há 

necessidade de reconstrução dos defeitos ósseos ou teciduais, desencadeados por 

traumas ou insucessos cirúrgicos anteriores, processos inflamatórios, infecciosos e 

relacionado a limitações anatômicas (BURG, 2000; MARDAS et al., 2008; 

MCALLISTER; HAGHIGHAT, 2007).  

A perda óssea ocasionada por essas alterações cria um ambiente 

desfavorável para reabilitação da área edêntula, como por exemplo, para instalação 

de um implante osseointegrável na posição tridimensional ideal, podendo 

comprometer a estética e a função da reabilitação protética (HOEXTER, 2002; 

MCALLISTER; HAGHGHAT, 2007). Para atender a essas possíveis demandas, a 

perspectiva em cima dos estudos sobre biomateriais vem aumentando sob o ponto 

de vista científico e de sua aplicabilidade clínica, o que poderá promover melhoria 

em tratamentos e intervenções que utilizam esses materiais como terapia de 

reposição dos tecidos perdidos (ABBOELSAAD et al., 2008). 

A bioengenharia compõe uma área de pesquisa importante que consiste na 

utilização de biomateriais como matrizes de suporte de células viáveis, capazes de 

regenerar-se ou repara-se em tecidos vivos. Assim, tecidos podem ser reparados a 

partir de culturas realizadas das próprias células do paciente, eventualmente sem 

deixar resíduos do material artificial, por serem biodegradáveis. Assim, respostas 

celulares que normalmente só ocorrem naturalmente, podem ser induzidas e 

guiadas,acelerando os processos de cura e/ou reabilitação (LANGER, 2004). 

A regeneração óssea guiada, uma área da engenharia de tecidos, tem como 

princípio de cicatrização a disputa biológica entre células do tecido conjuntivo e 
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células ósseas (BUSER et al., 1993),pode ser utilizada pelo clínico para otimizar ou 

criar uma situação favorável para uma reabilitação oral cirúrgico-protética, ou ainda 

para recuperar uma região acometida periodontalmente. Considerando as várias 

modalidades de tratamentos reabilitadores ou de manutenção periodontal, sabe-se 

que a harmonia entre tecidos moles e duros dita a eficácia estética e funcional ao 

final do tratamento. (MCALLISTER; HAGHIGHAT, 2007). 

Os estudos de bioengenharia tecidual que visam propor um material 

substituto ideal há décadas se mostram presentes no circuito científico. Um 

biomaterial é um composto de substâncias, naturais ou sintéticas, que visam 

substituir, aumentar ou tratar alterações biológicas. Para ser considerado eficaz, é 

importante que contenha algumas propriedades biológicas como bioatividade, 

biocompatibilidade, osteogênese, osteocondução e osteoindução (GIANNOUDISet 

al., 2005; BURG, 2000; PILLIAR, 2001), apresentando-se com denominações 

distintas conforme sua origem: alógeno, xenógeno ou aloplástico (MARDAS et al., 

2008).  

O osso autógeno, em bloco ou particulado, por possuir as características 

acima citadas, tem sido considerado como um material de padrão ouro para 

cirurgias regenerativas e reconstrutivas. Porém, durante o processo de remoção do 

enxerto há limitações quanto à quantidade de material doador disponível, o que 

pode acarretar em aumentada morbidade pós-cirúrgica, outro fato a ser considerado 

é a manutenção da quantidade óssea após o período de cicatrização (HALLMAN; 

THOR, 2008; NKENKE, 2001), além de apresentarem taxas de até 30% de 

complicações, independente da área doadora selecionada (PORTER et al., 2009).  

Os recentes avanços na bioengenharia propõem a utilização de substitutos 

ósseos como métodos alternativos ou complementares ao osso autógeno, justificado 

pela disponibilidade ilimitada e por dispensarem oprocedimento cirúrgico de um sítio 

doador (TOPAZIAN et al., 1971; NORTON; WILSON, 2002).  

Há uma grande disponibilidade de materiais de enxertia no mercado, mas o 

substituto ideal ao osso autógeno ainda não foi identificado (HALLMAN; THOR, 

2008), sobretudo pelo fato de não apresentarem osteogenia, propriedade inerente 
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ao osso autógeno, porém aptos a oferecem capacidade de osteocondução efetiva e 

osteoindução variável (de alta a nenhuma) (CALORI et al., 2011). 

O vidro bioativo é um material sintético, aloplástico, a base de cálcio, fosfato, 

e dióxido de silício (NAYER, 2009), agregados aos íons bioativos, que promovem 

uma similaridade com o osso humano. Foi descoberto por Larry Hench no início da 

década de 70, e pode ser considerado um agente de atração para o 

desenvolvimento de um potencial regenerativo em sítios cirúrgicos 

comprometidos(POTIJANYAKULet al., 2010). 

Grânulos de vidro bioativo têm sido utilizados como um substituto ósseo nas 

atividades médicas e odontológicas, sendo, nesta última, um promissor material de 

eleição para procedimentos como regeneração tecidual guiada em defeitos 

periodontais, levantamento de seio maxilar, manutenção da espessura do rebordo 

em alvéolos pós-extração e preenchimento de ‘’gaps’’ em leitos de implantes 

imediatos (VEISetal., 2006). 

Alguns estudos demonstraram que as partículas de vidro bioativo são 

potencialmente osteocondutivas, isto é, promovem um arcabouço favorável para que 

o reparo e crescimento do tecido ósseo sejam possíveis (FURUSAWA et al., 1998; 

FROUM et al., 2002). Além da osteocondução, esse biomaterial pode apresentar 

uma outra forma de bioatividade, denominada osteoestimulação,que consiste na 

capacidade biológica que ocorre no meio interno da partícula do vidro bioativo, onde 

haveria uma condição química e biológica favorável para a formação óssea, 

independente da formação óssea externa à partícula cerâmica(SCHEPERS et al., 

1991; FURUSAWA et al., 1998). Células mesenquimais indiferenciadas penetrariam 

nas partículas de vidro erodidas e seriam estimuladas pelo meio interno a 

diferenciarem-se em osteoblastos.  

Outra técnica que tem sido utilizada na cicatrização óssea na prática 

odontológica é o laser em baixa intensidade, um acrônimo de “Amplificação da Luz 

por Emissão Estimulada de Radiação”, que na última década tem apresentado 

inúmeras citações em trabalhos de pesquisa na área (DÖRTBUDAK, 2002; SILVA, 

2006; PINHEIRO; GERBI, 2006; OBRADOVIC, 2009; BASHARDOUST, 2010; 

ALMEIDA et al., 2014; CUNHA et al., 2014; ESPER, 2015). 
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A estimulação do sítio cirúrgico com laser em baixa intensidade ativa os 

osteoblastos, favorece a osteosíntese, diminui a atividade osteoclástica e estimula o 

fluxo sanguíneo. Essas modificações das condições ambientais parecem tanto em 

estudos in vitro quanto in vivo(SILVA, 2006; PINHEIRO; GERBI, 2006). 

Em tecidos duros, as irradiações com laser em baixa intensidade aumentam 

significativamente o número de osteócitos viáveis na região irradiada. Em defeitos 

ósseos, a aplicação do laser revelou alto potencial para a formação de novo osso 

(DÖRTBUDAK, 2002). 

Ao associar-se o laser em baixa intensidade ao vidro bioativo confirmou-se o 

efeito positivo na capacidade de formação de novo osso e diminuição do tempo de 

cicatrização em sítios de implantes. Em defeitos periodontais infra ósseos e tratados 

com vidro bioativo associado ao laser em baixa demonstrou acelerar a formação e 

mineralização de novo osso, resultando em melhorias significativas na condição 

periodontal e diminuição do tempo de cicatrização (ABOELSAAD, 2009). 

Alguns estudos tem demonstrado que o laser possui um efeito positivo na 

cicatrização ósseo tanto em estudos in vitro quanto in vivo (PINHEIRO, 2003; 

STEIN, 2005; CUNHA et al., 2014; ALMEIDA et al., 2014; ESPER, 2015), aumenta a 

produção de fatores de crescimento fibroblásticos de fibroblastos gengivais humanos 

(SAYGUN et al., 2008). Entretanto, outros trabalhos não encontraram qualquer efeito 

do laser no reparo de tecidos moles ou mineralizados (LUGAR et al., 1998; 

ANNEROTH et al., 1998). 

A grande variação de resultados quanto ao efeito do laser na cicatrização 

óssea se deve as diferenças metodológicas dos estudos principalmente quanto a 

dose, número de sessões, modelo experimental (animais, humanos), tamanho do 

defeito realizado e material de preenchimento.   

Na literatura não há trabalhos que avaliem a efetividade de uma única 

aplicação (uma sessão) do laser de baixa intensidade na cicatrização de defeitos 

ósseos preenchidos com vidro bioativo.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1 MODELO EXPERIMENTAL ANIMAL E DEFEITO DE TAMANHO CRÍTICO 

 

A falta de um modelo experimental padrão, via de regra prejudica a 

comparação de resultados quando diferentes substitutos ósseos são testados. Na 

ciência, há muitos anos, acontece uma busca para a identificação desse modelo 

padronizado que possa possibilitar testes de comparação eficazes (BOSCH et al., 

1998). 

Alguns fatores biológicos, independentemente do animal selecionado para 

uma suposta pesquisa, devem ser levados em consideração durante a avaliação do 

resultado obtido, como por exemplo: o nível de dificuldade de manuseio desse 

animal, sua idade, disponibilidade óssea adequada, tamanho, disponibilidade do 

defeito e sua localização anatômica e ainda permitir que possa haver um eficaz 

controle posterior dos resultados obtidos com a regeneração óssea, tanto clínico 

quanto histológico e/ou radiográfico (FRAME et al., 1980; BOSH et al., 1998; 

TAKAGI; URIST, 1982)  

Para pesquisas nos quais a regeneração óssea é o objeto de estudo, alguns 

modelos tem sido propostos: em fêmur de ratos (BROWN et al., 2011) e de coelhos 

(DOMINIAK et al., 2012), em mandíbula de cães (CALHOUN et al., 1965), em tíbia 

de ratos (NAGATA et al., 2005) e em calvária de ratos (DEPORTER et al., 1988, 

VERNA et al., 2002, NAGATA et al., 2010b; MOKBEL et al., 2012, CUNHA et al., 

2014; ALMEIDA et al., 2014; ESPER, 2015)  

Grande parte das pesquisas realizadas em áreas básicas, são utilizados 

animais de laboratório de pequeno porte, como ratos, camundongos, hamsters e 

coelhos, totalizando quase 90% do total das espécies de laboratório. Animais de 

grande porte, como cachorros, macacos e ovelhas, participam de uma porcentagem 

menor quando comparados aos animais citados anteriormente, por apresentarem 

um manuseio de sedação e clínico mais complexos e um custo mais elevado 

(BOSCH et al., 1998; MENDES et al., 2001). Por outro lado, em animais maiores, 

visto a sua disponibilidade óssea, a possibilidade de criação de defeitos maiores e 
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múltiplos e a sua relação com implantes adjacentes também instalados, podem 

apresentar maiores facilidades aos trabalhos operacionais (FRAME, 1980b). 

A utilização de animais de pequeno porte, ainda que usado em maior 

proporção como supracitado, apresentam uma capacidade cicatricial potencialmente 

aumentada quando comparada a outros animais de grande porte (ENNEKING et al., 

1975). Outro fator é relacionado ao tamanho e a espessura dos ossos que, por 

serem menores, pode trazer ao cientista possibilidades aumentadas de fratura de 

ossos longos como o fêmur ou rompimento das condições fisiológicas da dura-máter 

na calvária, em situações nas quais ratos de laboratório são selecionados (FRAME, 

1980b).   

Para indicar a utilização de um substituto ósseo em humanos, estudos 

rigorosos em animais e consensos entre Academias são realizados. Em 1986, 

Schmitz e Hollinger (1986) introduziram o conceito de “defeito de tamanho crítico” 

em suas pesquisas. Segundo eles, para o defeito obter características comparativas 

entre os diversos biomateriais empregados na bioengenharia tecidual, deveria obter 

um dado tamanho mínimo para que o mesmo não permitisse que sua regeneração 

fosse completa ao longo do tempo de vida natural do animal em condições 

fisiológicas normais. Hollinger e Kleinschmidt (1990) corroboram com os conceitos 

dos autores anteriores, afirmando que se o fechamento completo de um defeito não 

ocorrer em um ano, é muito provável que após esse tempo a cura completa jamais 

ocorrerá.Recentemente Gosain et al. (2000) definiram defeito de tamanho crítico 

como sendo um defeito com tamanho que não cicatrizará completamente durante o 

período de duração do estudo. 

Seguindo esse raciocínio, alguns autores propuseram que o diâmetro do 

defeito em ratos poderia variar entre 2 e 9mm, e que sua capacidade da 

neoformação aconteceria as custas desses tamanhos (FREEMAN; TURNBULL, 

1973; MULLIKEN; GLOWACKI, 1981; TAKAGI; URIST, 1982; BUSCH et al., 1996).  

 Freeman e Turnbull (1973) propuseram um defeito de 2 mm de diâmetro e 

observaram pequena formação óssea após 12 semanas, confirmando os achados 

de Herold et al. (1974), embora avaliados após 7 semanas. Takagi e Urist (1982), 

descreveram seus estudos utilizando um defeito de 8 mm e também observaram o 
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não fechamento da ferida em um período até 12 semanas. Bosch et al (1988), 

estudaram os defeitos de 5 mm de diâmetro em calvárias de ratos Winstar, modelo 

do atual estudo. Os autores determinaram essas dimensões devido a certas 

limitações dos defeitos maiores como a inclusão da sutura sagital no defeito e o 

consequente risco de hemorragia. Após 12 meses do procedimento cirúrgico e 

observação cicatricial do coágulo, os autores puderam observar que em nenhum dos 

defeitos realizados houve sinais de regeneração óssea efetiva e espontânea, 

revelando que defeitos de tamanho crítico de 5 mm, poderiam ser um modelo 

experimental adequado para avaliação da capacidade regenerativa dos biomateriais 

na cicatrização de defeitos ósseos. 

A divergência de resultados encontrados poderia ser explicada pelas 

diferenças entre os desenhos de brocas trefinas utilizadas e as inúmeras raças de 

ratos disponíveis (BUSCH et al., 1996). Quando a calvária é região anatômica 

elegida para estudo, outros fatores como a preservação trans-cirúrgica da dura-

máter e do periósteo (BOSCH et al., 1998), a garantia de ausência de condições 

infecciosas (DEPORTER et al., 1988), a estabilização da sutura (BOSCH et al, 1998) 

e a resposta do hospedeiro, podem levar a resultados incertos dentro de grupos de 

um mesmo trabalho científico (DEPORTER et al., 1988). Uma recente revisão 

sistemática consideraram que defeitos com 5 mm de diâmetro em calvária de ratos 

são de tamanho crítico (VAJGEL et al., 2014). 

A histomorfometria é uma técnica histológica na qual quantifica-se os 

diferentes tecidos presentes em uma dada área de um corte histológico, 

demonstrando ser a principal metodologia utilizada para avaliação dos substitutos 

ósseos empregados em sítios receptores diversos (GAMA et al., 2007; FURLANETO 

et al., 2007; ALMEIDA et al., 2014; CUNHA et al., 2014; ESPER 2015).  

Em alguns trabalhos, descreveu-se o uso de radiografias para avaliação do 

resultado regenerativo (MARZOUK et al., 2007; PRYOR et al., 2005), porém 

observou-se discordância de resultados quando comparados aos resultados 

histomorfométricos, considerado padrão-ouro (PRYOR et al., 2006). 
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2.2 TECIDO E ENXERTO ÓSSEO  

 

O enxerto ósseo é um procedimento comum na área da saúde em situações 

nas quais membros ou parte deles precisam ser reconstruídos. Na odontologia, 

selecionamos essa técnica em casos onde a reconstrução é indicada seja por 

motivos traumáticos e/ou reabilitadores (JENSEN et al., 2012). 

O tecido ósseo é constituído por uma matriz orgânica de colágeno tipo I, 

contendo proteoglicanas de baixo peso molecular e proteínas não colágenas 

correspondentes a 25% do seu peso. Os cristais de hidroxiapatita 

(Ca10(PO4)6(OH)2) correspondem a 65% da parte mineral do tecido ósseo e é o 

componente que confere sua rigidez. A água está presente em 10% da sua 

constituição. Todos esses componentes associados a suas funções, caracterizam o 

tecido ósseo como uma estrutura altamente especializada (OLIVEIRA et al., 1999). 

Ao realizar uma técnica de enxertia o profissional busca a regeneração óssea, 

uma nomenclatura dada para a cicatrização de uma região de defeito que poderá 

ser restabelecida de maneira fisiológica e sem perda de função, mantendo-se o 

enxerto integrado e viável biologicamente.  

A regeneração óssea guiada, por sua vez, é definida como uma renovação 

óssea em áreas de defeito, porém controlada e suportada pelos princípios de 

osteogênese, osteoindução e/ou osteocondução, baseando-se na hipótese de que, 

durante o processo cicatricial, diferentes tipos celulares apresentam potenciais 

diferentes de migração para o local da ferida, indicando o uso de barreiras 

mecânicas em alguns casos (JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2004). 

O processo regenerativo é integrante das características fisiológicas do tecido 

ósseo como parte do processo de reparo, seja por reconstrução de deformidades 

ocasionais ou pelo turnover ósseo inerente ao processo remodelador. Em casos 

traumáticos ou em defeitos criados cirurgicamente, o coágulo formado 

imediatamente no local é o substrato inicial necessário para que a regeneração se 

inicie (CRUZ, 2006A; DIMITRIOU et al., 2011). 

Esses processos fisiológicos ocorrem pelo equilíbrio entre a remoção de 

tecido danificado, pelos osteoclastos, e a deposição de tecido ósseo sadio, pelos 
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osteoblastos, diariamente, sendo que em 10 anos todo o tecido ósseo de um 

organismo humano é renovado. Em casos onde há fratura, seja por motivo acidental 

ou provocado, essa homeostase é interrompida, atraindo células viáveis para a 

região comprometida que iniciarão um processo regenerativo para devolução das 

características estruturais e fisiológicas normais (MANALOGAS, 2000; URIST, 

2009). 

Os enxertos ósseos, dependendo do seu lugar de origem, podem apresentar 

uma característica mais cortical ou medular. Essa peculiaridade estrutural está 

diretamente relacionada ao seu local de origem e consequentemente promovem 

respostas biológicas distintas. O osso cortical apresenta uma forma mais compacta e 

possui um potencial osteogênico menor que o osso medular, porém é mais 

resistente (HEIPLE, 1987). O osso cortical está mais associado a funções estruturais 

e protetoras, enquanto o osso medular interage mais com as funções metabólicas, 

sobretudo nos espaço medulares, onde a medula óssea vermelha produz células 

sanguíneas a partir de células mesenquimais indiferenciadas (MARX, 1998). 

Tanto o osso compacto como o osso medular, são envolvidos 

superficialmente por uma camada de tecido conjuntivo, uma estrutura importante 

presente que, na sua porção externa denomina-se periósteo e em sua porção 

interna, endosteo. Essa estrutura apresenta alta capacidade de desempenhar a 

osteogênese pela presença das células osteoprogenitoras. Em situações cirúrgicas 

a sua preservação e o seu correto manejo podem favorecer o resultado cicatricial 

positivo da ferida (JUNQUEIRA, 2005). 

No contexto biodinâmico do tecido ósseo, existem três elementos celulares 

fundamentais que organizam os processos remodeladores e/ou reparadores. Os 

osteoblastos são células mononucleares, oriundas a partir de células 

osteoprogenitoras e participam da osteogênese, sintetizando e secretando matriz 

orgânica. São células responsáveis pela síntese e maturação da matriz óssea, onde 

ficaram aprisionados os osteócitos. Essas células, que são células achatadas e 

estão armazenadas dentro dessa matriz, são uma linhagem de osteoblastos que 

sofreram um processo de diferenciação e estabeleceram contatos entre outros 

osteócitos através de prolongamentos citoplasmáticos, por onde passam pequenas 

moléculas e íons, favorecendo a manutenção da vitalidade do tecido ósseo. Os 
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osteoclastos por sua vez são células de origem hematopoiética, que interagem com 

os osteoblastos ao longo da vida reabsorvendo o osso a medida que fatores são 

depositados e armazenados na matriz e ou secretados localmente, induzindo a 

diferenciação dos osteoclastos e sua ativação para garantir a remodelação (BOYNE 

et al., 2012; RODAN, 1981). 

Segundo Boyne (1970), o melhor material de enxerto é o autógeno medular 

particulado,devido à sobrevivência de algumas células viáveis com capacidade 

osteogênica, antigenicidade e completa histocompatibildiade. Esse trabalho confirma 

o que já é consagrado em literatura como gold standard quando nos referimos as 

capacidades bioativas e biocompatíveis inerentes a essa modalidade de enxertia, 

sendo gradativamente reabsorvidas e substituídas por novo tecido ósseo. Herford e 

Dean (2011) sugerem que os sítios doadores podem ser intraorais ou extraorais, as 

despensas do tamanho da área receptora e da geometria o defeito, além da 

quantidade óssea requerida que, em ambas situações, apresentam como as 

maiores limitações dessa técnica, acarretando em dois sítios de atuação e maior 

morbidade cirúrgica (HALLMAN; THOR, 2008; NKENKE, 2001). 

A propriedade osteoindutora desse material de enxertia está associada a 

presença de proteínas morfogenéticas ósseas, as BMPs. Essas células são 

glicoproteínas responsáveis pelo recrutamento decélulas osteoprogenitoras para os 

locais de formação óssea (SOMMERNAN et al., 1983). Para Bowers e Reddi (1992), 

as BMPs são proteínas encontradas em altas concentrações no tecido ósseo 

especialmente em sua porção medular, e são consideradas as responsáveis pela 

habilidade indutiva e regenerativa.Tais propriedades conferem ao enxerto ósseo 

autógeno papel fundamental na formação de osso com qualidade adequada para 

receber implantes (WHEELER et al., 1998). 

A característica osteocondutora do enxerto autógeno esta associada a sua 

capacidade de permitir um arcabouço tridimensional favorável para organização de 

células osteoindutivas e osteogénicas com potencial para formação de novo osso 

(INTINI et al., 2008)  

 Quanto a topografia do enxerto autógeno no momento cirúrgico, pode 

apresentar-se em bloco ou particulado. A forma de apresentação do enxerto não 
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determina a técnica para sua utilização, visto que suas indicações estão associadas 

a morfologia do defeito ósseo a ser preenchido e as precisas indicações no contexto 

reabilitador, ficando a critério do cirurgião a escolha e manuseio da técnica 

(BEZERRA; LENHARO, 2002). 

 

 

2.3 VIDRO BIOATIVO 

 

Em1967, Larry L. Hench, um engenheiro especializado em cerâmica, 

conheceu um coronel que combateu na guerra do Vietnã, e viu milhares de soldados 

ter braços e pernas amputadas devido a implantações mal sucedidas, pela 

inviabilidade biológica dos metais e plásticos da época. O cientista, então da 

Universidade da Flórida, iniciou um trabalho em 1969 e dois meses após apresentou 

um vidro que ligava-se tão bem aos ossos de ratos, que os pesquisadores não 

conseguiam separá-los. A hipótese na ocasião era de que o vidro que Hench havia 

desenvolvido atraía as células ósseas. Hench havia descoberto uma nova classe de 

biomateriais: a cerâmica bioativa (LAMA, 2003). 

Os materiais cerâmicos têm sido utilizados na área da saúde desde essa 

época, para reparar ou reconstruir partes danificadas do sistema esquelético.As 

chamadas biocerâmicas foram usadas para promover funções não só estruturais, 

mas também biológicas, reproduzindo, sempre que possível, a estrutura natural 

obtida em sistemas vivos (HENCH 1986, 1998). 

Em 1972, estudou-se o comportamento histoquímico do biovidro, mais 

especificamente nas suas interfaces quando apresentada uma ligação ao osso. 

Verificou-se nessas condições, as implantações desse material cerâmico eram 

ligados ao osso por uma fina camada que assemelhava-se a um cimento. 

Descobriu-se posteriormente que essa fina estrutura era rica em sílica, cálcio e 

fosfato. Puderam ainda evidenciar um crescimento de novo osso nas regiões 

adjacentes a superfície das cerâmicas posicionadas (HENCH et al., 1973) 

Os componentes básicos da maioria dos biovidros são SiO2 (Dióxido de 

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

Difósforo).A denominação de cerâmica de vidro é dada pela presença do silício em 
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sua composição, componente presente no vidro industrial (Hench, 1993), e o termo 

bioativo que o acompanha é definido como um material que extrai uma resposta 

biológica específica na sua interface, o que resulta na formação de uma união entre 

o tecido e o material. Sua composição é divida em 45% de SIO2, 24,5% de CaO, 

24,5% de Na2O e 6% de P205 (HENCH, 1998) 

Com relação ao mecanismo de ação desse material, observa-se uma forte 

união mecânica entre o vidro bioativo e o tecido ósseo, resultantes de uma corrosão 

da superfície dos grânulos cerâmicos que quando expostos aos fluidos tissulares 

formam uma película gelatinosa superficial rica em sílica. Essa camada, que também 

apresenta íons cálcio e fosfato, é biologicamente ativa o promove uma interface de 

união com o tecido ósseo por apresentar aspectos químico e estruturais 

semelhantes a fase mineral do osso normal, reconhecida pelo organismo portanto 

com algo “não sintético”. Essa característica inerte do biovidro faz com que os 

osteoblastos reconheçam a superfície como um lugar em potencial para depósito de 

fibras colágenas, que se incorporam ao gel de sílica. A união das fibras ao vidro 

bioativo podem ser comparadas aos da inserção conjuntiva, estrutura presente no 

periodonto de proteção. Com esse processo cíclico e contínuo a superfície do gel 

estabiliza-se e as crateras formadas em sua superfície paralisam. Internamente a 

esses espaços, são produzidos cristais mineralizados que funcionam como uma 

ponte entre a superfície do vidro e o osso maduro (HENCH, 1998; HENCH; 

PASCHALL, 1974; HENCH; WILSON, 1984) 

Dentre suas propriedade biológicas, a osteocondução está presente nas 

cerâmicas de vidro bioativo promovendo um arcabouço favorável para o reparo 

ósseo. Além dessa, descreveu-se após investigações uma outra propriedade 

peculiar a esse biomaterial, denominada de osteoestimulação, cujo mecanismo 

funcionaria da seguinte maneira: ao observar partículas de cerâmica implantadas em 

sítios de regeneração. Shepers et al., em 1991, observaram as crateras da porção 

interna o grânulo assemelhava-se biologicamente a um tecido ósseo, porém não era 

unida ao osso da porção externa da partícula, situação semelhante a proposta por 

Hench e colaboradores, em 1984. O primeiro autor, no entanto, complementou os 

achados de Hench a respeito do gel superficial rico em sílica, afirmando que células 

fagocitárias penetrariam permeariam o gel pelas fraturas da camada de cálcio e 

fósforo, e o absorveriam. Células mesenquimais se aproveitariam dessas fissuras e 
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penetrariam no interior do grânulo, onde encontrariam um ambiente biológico 

semelhante ao tecido ósseo, o que desencadearia sua diferenciação em 

osteoblastos. Já no interior dos grânulos, estruturas ósseas individuais seriam 

formadas, porém estimuladas de dentro para fora e independentes na estimulação 

osteoblástica do osso adjacente e nativo. Essas afirmações puderem ser 

comprovadas posteriormente por outros autores (FURUSAWA et al., 1998; 

MACNEILL, 1999; NORTON; WILSON, 2002; FROUM et al., 2002) 

Um estudo idealizado por Johnson et al., em 1997, propuseram determinar a 

as condições da interface entre um vidro bioativo, implantes de titânio e tecido ósseo 

de coelho. Os animais receberam quatro implantes de 3,3x8mmde titânio: em um 

não criaram defeito ósseo e em três criaram defeitos ósseos periféricos que 

simulariam Gaps. Preencheram dois defeitos com vidro e um não foi preenchido 

(controle).Os resultados em 1, 2, 3 e 6 semanas mostraram que os defeitos 

preenchidos com BV apresentaram maior formação óssea e uma característica mais 

denso, com melhor adaptação à superfície do implante.  

Tadjoedin et al. (2000), propuseram uma avaliação do potencial regenerativo 

do vidro bioativo em cirurgias reconstrutivas para elevação do soalho do seio 

maxilar. Dez pacientes edêntulos foram selecionados e em um seio maxilar, o grupo 

teste, usaram uma mistura de 50% Biogran e 50% osso autógeno e no grupo 

controle, apenas osso autógeno. Após 16 meses, o material foi avaliado 

histomorfometricamente, e os autores concluíram que a combinação de materiais 

apresentou um resultado mais favorável do que apenas osso autógeno, e ainda que 

após esse período não havia mais sinais histológicos das partículas do biomaterial. 

Ainda com relação o seu tempo de reabsorção pelo organismo, Stavropoulos 

et al.(2003), constataram que o processo de reabsorção do vidro bioativo variou de 6 

a 24 meses em ratos, confirmando um trabalho de Macneill et al. (1999), que ainda 

puderem observar que conforme a reabsorção ocorria, era dado lugar a novo tecido 

ósseo.  

Um estudo avaliou a resposta cicatricial histológica de duas marcas de vidros 

bioativos (MACEDO et al., 2014). Dezesseis ratos foram divididos em dois grupos, 

no qual um receberia Perioglas e outro Biogran. Realizou-se um defeito na tíbia dos 
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animais com uma broca trefina de 3mm e preencheram com os materiais. Após 07, 

14, 30 e 60 dias, realizaram a eutanásia e observaram histologicamente os 

seguintes resultados: Aos 07 e 14 dias ambos os grupos apresentaram tecidos 

ósseos neoformados. Já aos 30 e 60 dias puderam observar  um osso mais maduro 

permeado por partículas de vidro. Os autores concluíram que, independente da 

marca e de suas granulações, ambos os materiais promoveram um preenchimento 

ósseo satisfatório, exercendo portanto sua característica osteocondutiva com 

sucesso. 

Também comparou-se o vidro bioativo a um osso bovino poroso mineral, e 

foram encontrados resultados controversos. Schmitt et al. (1997) observaram, 

embasados em um estudo histomorfométrico em rádio de coelhos, que houve 

maior regeneração óssea quando o osso mineral foi empregado. Já, Carvalho et 

al. (2002) puderam concluir que ambos os materiais levaram a um reparo 

completo dos sítios cirúrgicos criados em tíbias de ratos, Ainda em um outro 

estudo histológico em mandíbula de ratos, nenhum dos dois materiais mostrou-se 

eficaz como material de preenchimento em técnicas de ROG (STAVROPOULOS 

et al., 2003).  

Ainda comparando o vidro a demais substitutos ósseos, Chan etal. (2002) 

obtiveram resultados similares para osso autógeno, controle (coágulo sanguíneo) e 

vidro bioativo. O autor ainda ressalta que as propriedades biológicas do osso 

autógeno o torna substituto ósseo ideal, mas que o fato do biovidro ter apresentar 

resposta biológica equivalente o faz um material interessante. 

Em humanos, a literatura também apresenta bons resultados da utilização do 

vidro bioativo. Em um estudo de Schepers et al. (1993a), observou 87 pacientes e 

106 sítios onde foram utilizados as partículas de vidro bioativo. Os ambientes 

estudados seriam alvéolos pós extração e áreas pós apicectomia. Ao longo de um 

período de acompanhamento de dois anos, resultados clínicos e radiográficos 

positivos quanto a efetividade da cicatrização óssea puderam ser observados. Esses 

achados confirmam outros trabalham em humanos que avaliaram as situações 

clínicas nas quais a implantação de algum biomaterial era indicada para manutenção 

as características anatômicas e fisiológicas normais (NOVAES JUNIOR et al., 2002; 

ROSENBERG et al., 2000) 
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Camargo et al (2000) propôs a utilização do vidro bioativo (Biogran®) em 

alvéolos de extração, adicionado um barreira de sulfato de cálcio. Após a 

observação de 16 pacientes, verificou que a biocompatibilidade do material em 

estudo frente aos tecidos bucais, além dos resultados expressivos quanto a 

manutenção clínica das medidas do rebordo alveolar, porém sem resultado 

histológico devido a origem humana de suas amostras. 

O vidro bioativo parece apresentar, segundo demonstrado em literatura, 

características biológicas peculiares e de resultados científicos favoráveis tanto em 

animais quanto em humanos, confirmando ser um interessante objeto de estudo em 

sítios regenerativos. 

 

 

2.4 LASER 

 

Miserendino e Pick (1995) propuseram que o Laser, um acrônimo de 

“Amplificação da Luz por Emissão Estimulada de Radiação”, possui características 

únicas que a diferenciam da luz comum, sendo introduzido como uma alternativa 

terapêutica há aproximadamente 45 anos (BASHARDOUST, 2010; OBRADOVIC, 

2009). 

As inovações tecnológicas têm permitido o desenvolvimento de lasers 

apropriados para cada área da saúde, proporcionando aplicações específicas a 

partir de diferentes meios ativos. Podem ser utilizados em alta intensidade, 

rompendo ou modificando permanentemente os tecidos ou em baixa intensidade, 

apenas como modulador das respostas celulares (ROYNESDAL et al., 1993).  

A American National Standards Institute, ANSI, classifica o laser de acordo 

com a sua periculosidade, baseado na potência de saída e pelo seu respectivo 

comprimento de onda. O de Classe 1, considerado sem perigo, a potência não é 

percebida a olho nu. O laser de Classe 2 já é considerado perigoso caso haja um 

direcionamento a olho nu ao feixe ascendente de luz. O de Classe 3 apresenta 

potência média e também podem ser perigosos quando focalizados pelos olhos 

através de lentes ópticas. Por fim, o de Classe 4, de alta potência e perigoso,é o 
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laser que pode causar danos oculares tanto pelo contato direto quando pelo seu 

reflexo (DAMANTE et al., 2004). 

Os componentes estruturais de um laser compreendem uma cavidade óptica 

ressonante, que é uma câmara onde está o meio ativo,que possui forma variada e 

espelhos que amplificam seus efeitos e refletem a luz de maneira total ou parcial. O 

meio ativo é o que determina o comprimento de onda da luz emitida e pode ser 

constituído por diversos materiais: gasosos, isolantes dopados, semicondutores, 

corantes orgânicos dissolvidos em solvente líquidos e excímeros. Complementando 

a estrutura do laser, o mecanismo de bombeamento é a estrutura responsável por 

excitar os elétrons do meio ativo (MISERENDINO; PINK, 1995). 

Cada onda de luz possui a mesma cor, ou seja, o mesmo comprimento de 

onda, o que lhe confere uma característica de monocromaticidade. Outra 

propriedade do laser é a coerência, no qual é explicado pela organização dos feixes 

que se propagam na mesma direção do tempo, espaço e freqüência.O laser também 

possui uma capacidade de propagação unidirecional da luz, não havendo 

divergência de seus feixes (MISERENDINO; PINK, 1995). 

O laser de dióxido de carbono (CO2), do tipo gasoso, tem sido usado para 

cirurgias de tecido mole, assim como o laser de Nd:YAG (ítrio e alumínio dopado 

com neodímio) que tem aplicações para tecidos moles e duros (MYERS; 

MCDANIEL, 1991), além de participação na Endodontia, como na esterilização e no 

esvaziamento dos canais radiculares pela introdução de uma fibra que, quando 

irradiada por energia laser, vaporiza e desinfeta o canal,eliminando o risco de dano 

apical, confirmando os achados de Eduardo e Gouw-Soares, 2001, que também 

demonstraram a eficácia do laser como método alternativo para otimização da 

resposta clínica, tanto em baixa quanto em alta intensidade. Em Periodontia, Chan e 

Lai (2003) expuseram culturas de patógenos periodontais à radiações aos lasers de 

He-Ne (mistura de gases hélio e neônio) e laser diodo. O grupo controle, não 

irradiado, foi corado com azul de metileno. Os resultados indicaram que a exposição 

ao laser diodo na presença do fotossensibilizador indicou a melhor 

fotodinâmicoterapia eliminando, nessas condições, uma quantidade significativa de 

patógenos periodontais e demonstrando ser um excelente coadjuvante ao 

debridamento mecânico. 
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O laser de baixa intensidade tem tido utilidade clínica para o tratamento de 

alterações temporomandibulares (CONTI, 1997), estimulação da osteogênese 

(DASILVA; CAMILLI, 2006), auxílio nos processos de reparo ósseo (GARCIA et al., 

2012), preparo de cavidades em dentística (ARMEGOL et al., 2000), bioestimulação 

transcirúrgica do enxerto ósseo autógeno (WEBER et al., 2006; ALMEIDA et al., 

2014) e atenuação de processos dolorosos (BRADLEY, 2002). 

Com relação aos mecanismos de ação do laser aos tecidos, atua na cadeia 

respiratória e em nível celular. Tina Karu (1989) propôs a teoria de que os lasers que 

emitem luz visível induzem ativação da síntese de enzimas, atingindo inicialmente os 

lisossomos e as mitocôndrias das células. A radiação infravermelha por sua vez, não 

é absorvida por essas organelas celulares, apenas pelas membranas, que 

apresentam resposta ao estímulo luminoso e exacerbam sua troca iônica, traduzindo 

em aumento de ATP. Esses processos de modificação das respostas celulares 

propostos e consequente alteração das cadeias metabólicas, denominou-se 

biomodulação. Essa capacidade luminosa trás por sua vez efeitos bioenergéticos, 

bioelétricos, bioquímicos e bioestimulatórios positivos sobre as células. Todos esses 

processos em conjunto aumentam a síntese de produção de Adenosina Trifosfato 

necessária para reações intracelulares, facilitando e exacerbando os processos de 

reparo e aceleração  da divisão celular (DA SILVA; CAMILLI, 2006). 

A laserterapia de baixa intensidade em tecidos moles tem sido usada para 

acelerar o reparo de feridas e controlar a dor. Em tecido ósseo, por sua vez, a 

aplicação tem-se mostrado efetiva na modulação da inflamação, acelerando a 

proliferação celular e o processo de reparo. São raros os estudos que encontraram 

evidências do efeito sistêmico do laser sobre o tecido ósseo ou tecido mole, e o seu 

real impacto nos processos de reparo quando comparado a grupos irradiados e não 

irradiados (MERLI et al., 2005; GERBI et al., 2005; TORRES et al., 2008), não 

havendo portanto um consenso quanto a um protocolo efetivo de aplicação. É 

provável que a regeneração óssea seja dependente não apenas da dose de energia 

total da radiação laser, mas também, do tempo e daforma de aplicação (PINHEIRO 

et al., 2006).Considerando o universo atual dos estudos sobre os efeitos do LB no 

reparo dos tecidos, não parece haver uma abordagem de aplicação definida, o que 

nos sugere novos estudos e novas propostas terapêuticas. 
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3 PROPOSIÇÃO 

 

 

O objetivo deste estudo é avaliar o efeito do laser em baixa intensidade na 

cicatrização de defeitos ósseos preenchidos com vidro bioativo. 

Hipótese nula - O laser de baixa intensidade não influenciará a cicatrização de 

defeitos ósseos preenchidos com vidro bioativo. 
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4 MATERIALE MÉTODOS 

 

 

4.1 Modelo Experimental 

 

Foram utilizados 60 ratos machos (Rattusnorvergicus, albinus, Wistar)            

(Figura 1), pesando 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 com ciclo de 12 horas de luz por dia e 

temperatura entre 22 e 24º C. Durante todo o experimento, os animais consumiram 

ração sólida selecionada e água ad libitum. 

 

Figura 1 - Rattusnorvergicus, albinus, Wistar. 

 

 

4.2 Procedimento Cirúrgico 

 

Para realização de todos os procedimentos experimentais, os ratos foram 

anestesiados por injeção intramuscular de xilazina (Vetbrands, Paulínia, Brasil) (0,02 

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

tricotomia e anti-sepsia da parte dorsal do crânio de cada animal, foi realizada 

incisão semilunar na calvária e deslocado um retalho de espessura total. Um defeito 

de tamanho crítico (DTC) de 5 mm de diâmetro foi criado com uma trefina (Neodent, 

Curitiba, Paraná, Brasil) em baixa rotação, sob irrigação abundante com solução 
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salina estéril. A dura-máter foi preservada durante a craniotomia, e parte do osso 

removido (osso parietal), mantendo-se a integridade do encéfalo. 

Uma marcação foi feita 2 mm anterior e outra 2 mm posterior às margens do 

defeito cirúrgico com broca carbide tronco-cônica FG-700 (Microdont Micro 

Usinagem de Precisão Ltda., São Paulo, Brasil) sob irrigação contínua com solução 

salina estéril e, posteriormente, preenchidas com amálgama. Estas 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 (Cunha, 2012). 

Os animais foram divididos aleatoriamente em 6 grupos (n=10) de acordo com 

o material: 

 

1) Grupo C (controle) - preenchimento do defeito de tamanho crítico (DTC) com 

coágulo sanguíneo; 

2) Grupo OA – preenchimento do DTC com osso autógeno; 

3) Grupo VB– preenchimento do DTC com vidro bioativo Biogran® (Biomet 3i, 

Estados Unidos); 

4) Grupo L– preenchimento do DTC com coágulo sanguíneo e aplicado laser 

em baixa intensidade (TheraLase DMC®, São Carlos, SP, Brasil); 

5) Grupo OA + LB– preenchimento do DTC com osso autógeno e aplicação do 

laser em baixa intensidade; 

6) Grupo VB + LB– preenchimento do DTC com vidro bioativo e aplicação do 

laser em baixa intensidade. 

 

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). 
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Figura 2 - A) Tricotomia e antissepsia da parte dorsal do cranio. B) Incisão semilunar da calvária. 
 

 
Figura 3 - A) Retalho descolado e poscionado para visualização da calvária. B) Guia cirúrgico em 
posição para confecção do defeitos e posicionamento das canaletas. 
 

 
Figura 4 - A) Trefina em posição seguindo o guia cirúrgico para realização do defeito. B) Defeito 
realizado equidistantes 2mm das margens do amálgama. 
 

 
Figura 5 - A) DTC preenchido com osso autógeno B) DTC preenchido com vidro bioativo. 
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4.3 Protocolo de aplicação do laser de baixa intensidade 

 

O laser utilizado foi o TheraLase DMC® (Figura 6A), modo de emissão 

contínua, com meio ativo GaAlAs, comprimento de onda de 808nm, potência de 

100mW, densidade de energia de 210J/cm2por ponto durante 60s/ponto e foram 

realizados quatro pontos na superfície do defeito cirúrgico criado e um ponto central. 

Cada ponto recebeu uma dose de energia de 6J. As aplicações foram realizadas 

apenas uma vez, após a confecção do defeito cirúrgico, com auxílio de um guia 

cirúrgico pré-fabricado seguindo as dimensões do defeito. No grupo LB, a aplicação 

foi realizada antes e após o preenchimento com coágulo sanguíneo. Nos grupos 

preenchidos com coágulo sanguíneo, a aplicação central foi realizada sobre o 

coágulo, enquanto nos grupos que utilizaram material de enxerto (VB), a aplicação 

central foi realizada após preenchimento do defeito com o material VB. 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(ALMEIDA et al., 2014) (Figura 6B). 

 

 
Figura 6 – A) Laser de baixa intensidade TheraLase DMC®. B) Pontos de aplicação do laser de baixa 
intensidade  

 

 

4.4 Processamento Tecidual 

 

Os animais foram submetidos à eutanásia aos 30 dias pós-operatórios, com 5 

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

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

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

B A 
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descalcificadas em solução de Ácido Etilenodiaminotetracético- EDTA a 18% 

(Dinâmica®, Química Contemporânea Ltda., Diadema, Brasil). Após 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. As peças foram, então, processadas e incluídas em parafina (Merck 

KGaA, Darmstadt, Alemanha). Foram realizados cortes seriados longitudinais, com 

6µm de espessura, iniciados a partir do centro do defeito cirúrgico original (CUNHA, 

2012). Os cortes foram corados pela técnica de Hematoxilina e Eosina (HE) e 

Tricrômico de Massom (TM) para análises com microscopia de luz. 

 

 

4.5 Análise Histomorfométrica 

 

As imagens de quatro cortes histológicos representando a área central do 

defeito cirúrgico de cada grupo foram capturadas com a câmara digital SPOT RT3 – 

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

Sterling Heights, EUA).  

A análise histomorfométrica foi realizada por meio de um sistema de 

avaliação de imagem por computador, utilizando o “software” ImageLab 2000 

(DiraconBio Informática Ltda., Vargem Grande do Sul, SP, Brasil). 

Foram selecionados para as análises histológicas e histométricas, quatro 

cortes histológicos, representando a área central do defeito cirúrgico original. Em 

cada imagem, foi realizada uma delimitação da área a ser analisada, que foi 

correspondente à região do osso da calvária onde o defeito foi originalmente criado, 

denominada Área Total (AT). 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 

analisada. AON e APR também foram medidas em mm2 e calculadas como 

porcentagens da AT (MELO et al., 2005; MESSORA et al., 2008, ALMEIDA et al., 

2014, CUNHA et al., 2014; ESPER, 2015)(Figura 7). 
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Figura 7 – Fotomicrografia de corte histológico, 2x H.E. A área total (AT) é delineada pela linha 
amarela e corresponde a área da calvária na qual o defeito cirúrgico foi criado. A altura da área total 
(X) corresponde a espessura do osso original da calota (Y). A área de osso neoformado (AON) está 
delineada pelas linhas vermelhas. A área de partícula remanescente (APR) está delimitada pelos 
desenhos azuis. 

 

 

4.6 Análise dos resultados 

 

As áreas de osso neoformado (AON) e as áreas de partículas remanescentes 

de vidro bioativo (APR) foram calculados em relação a área total (AT), em 

porcentagem. A normalidade e a homocedasticidade dos dados foram analisadas e 

utilizou-se o teste paramétrico ANOVA, seguido pelo teste Tukey, e o teste t. Para 

todos os testes, o nível de 5% de significância foi adotado. 
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5 RESULTADOS 

 

 

Ao longo do processamento laboratorial para inclusão em lâminas 

histológicas, foram perdidos um espécime dos grupos C e OA, dois espécimes dos 

grupos OAL e VB e três espécimes dos grupos L e VBL. 

 

 

5.1 Análise histológica  

 

 Em análise histológica do grupo C, observou-se a presença de fibras 

colágenas paralelas ao longo do defeito criado. Houve discreta neoformação óssea, 

sendo que nenhum espécime apresentou um completo fechamento do defeito ou 

restabelecimento da espessura original da calvária (Figura 8). 

 

 
 

 
 
Figura8 – A) Fotomicrografia do grupo C. Visão panorâmica do defeito cirúrgico. 4x, HE. B) Região 
central do defeito: presença de fibras colágenas paralelas e sem a presença de osso neoformado. 
40x, TM. 
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 No grupo L, observou-se a presença de osso neoformado interpostos por 

matriz osteóide e osteócitos aprisionados. Pode-se observar uma maior tendência 

de fechamento do defeito por novo osso. Assim como no grupo C, não houve o 

restabelecimento da espessura original da calvária (Figura A) 

 

 
 
 
Figura 9 – A) Fotomicrografia do grupo L.Visão panorâmica do defeito cirúrgico. 4x, HE.A espessura 
da calvária não é mantida.B) Neoformação óssea em direção ao centro do defeito cirúrgico. 40x, TM. 
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No grupo OA, verificou-se a presença de matriz óssea e um tecido conjuntivo 

bem organizado e fibroblastos na região. Observou-se a presença de novo osso nas 

margens do defeito (Figura 10 A) e envolvendo as partículas enxertadas. A 

manutenção da espessura da calvária não foi constante nesse grupo. 

 

 

 

 
 
 
Figura 10 – A) Fotomicrografia do grupo OA. Visão panorâmica do defeito cirúrgico. 4x, HE. Nota-se a 
presença de tecido ósseo neoformado nas extremidades do defeito.B) Limite entre a partícula do 
enxerto autógeno (à direita do asterisco) e osso neoformado (a esquerda do asterisco). 
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 No grupo OAL observou-se a presença de matriz óssea em uma maior 

quantidade de grupos estudados, com um tecido conjuntivo organizado e 

fibroblastos na região. Partículas ósseas remanescentes foram observadas, bem 

como a presença de tecido ósseo neoformado circundando as mesmas. 

 

 

 

 
 
Figura 11 –Fotomicrografia do grupo OAL. Visão panorâmica do defeito cirúrgico. 4x, HE. Presença 
de tecido ósseo neoformado nas margens do defeito e fibras colágenas orientando-se paralelamente. 
Partículas ósseas remanescentes com áreas de novo osso nas periferias. A manutenção da 
espessura da calvária não se manteve constante nesse grupo. 

 

 

 No grupo VB observou-se partículas remanescentes e a presença de tecido 

conjuntivo organizado com alta quantidade de células e disposto paralelamente ao 

redor da cerâmica.As partículas de vidro bioativo e otecido conjuntivo circunjacente 

formam uma faixa com espessura similar àdo tecido ósseo original da calota 

craniana. Observa-se área de novo osso nas extremidades do defeito. 

 

  



 

 

 

 

 

  



Resultados  61 

 

 

 
 
Figura 12 –A) Fotomicrografia do grupo VB. Visão panorâmica do defeito cirúrgico e partículas 
remanescentes. Nota-se a manutenção da espessura original da calvária. 4x, HE. B) Partículas 
remanescentes interpostas por tecido conjuntivo organizado e fibroblastos na região. 10x, TM. C) 
Maior aumento retratando a organização colágena envolvendo as partículas remanescentes de VB. 
20x, TM. 

 
  

 

C 

B 

A 



 

 

 

 

 

  



Resultados  63 

 

No grupo VBL observou-se partículas remanescentes e a tendência de 

formação de novo osso para o centro do defeito criado cirurgicamente. As partículas 

de cerâmica e o tecido conjuntivo formam uma faixa com espessura muito similar à 

do tecido ósseo original da calota. Nota-se partículas de vidro bioativo circundadas 

por tecido conjuntivo fibroso rico em fibroblastos, matriz osteóide e osteoblastos e  

uma tendência de migração de tecido conjuntivo com células organizadas para 

interior das mesmas.  
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Figura 13 – A) Fotomicrografia do grupo VBL. Visão panorâmica do defeito cirúrgico e partículas 
remanescentes. Nota-se a manutenção da espessura original da calvária. 4x, HE. B) Partículas 
remanescentes interpostas por tecido conjuntivo organizado e fibroblastos na região (*). 20x, TM. C) 
Partícula em maior aumento denotando a organização colágena (*) e invasão de células e tecido 
conjuntivo organizado para o interior da partícula (seta). 
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5.2 Análise estatística 

 

 A análise estatística descritiva dos valores de área de osso neoformado 

(AON) está representada na tabela 1. 

 

Tabela 1- Média, desvio-padrão, Q25, mediana e Q75 dos valores de áreade osso neoformado (AON) 
em %, de todos os grupos estudados. 
 

Grupo N Média Desvio-Padrão Q25 Mediana Q75 

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

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

OA 9 30,98 16,59 19,36 25,10 36,83 

OAL 8 39,15 16,72 25,96 40,41 53,36 

VB 8 25,90 37,71 22,03 25,85 30,03 

VBL 7 31,13 16,98 19,80 29,30 50,10 

 

 A maior média de AON foi encontrada no grupo L (47,67 +8,66), seguido 

pelos grupos OAL (30,98 +16,59)e VBL (31,13 +16,98) Todos os grupos irradiados 

com laser tiveram resultados superiores aos que não foram irradiados (Tabela1). 

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

está representada na tabela 2. 

 

Tabela 2- Comparação múltipla dos valores de AON entre o grupo C e os demais estudados (Teste 
de Tukey p<0,05). 
 

Grupos  Média das 

diferenças 

Intervalo de 

Confiança  

P<0,05 

C – L -37,71 - 56,57  a -18,85 Sim 

C – OA -21,02 - 38,66 a -3,37 Sim 

C –OAL -29,19 - 47,38 a -11,00 Sim 

C – VB -15,93 -34,12 a -2,25 Não 

C – VBL - 21,17 - 40,03  a  -2,30 Sim 

 

 Houve diferença estatisticamente significante em relação ao AON entre o 

grupo C e os demais grupos com exceção da comparação com o grupo VB (Tabela 

2). 
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As comparações múltiplas dos valores de AON entre os grupos estão 

representadas nas tabelas 3, 4, 5 e 6.  

 

Tabela 3- Comparação múltipla dos valores de AON entre o grupo L e os demais estudados (Teste de 
Tukey, p<0,05). 
 

Grupos  Média das 

diferenças 

Intervalo de 

Confiança  

P<0,05 

L – OA -16,69 - 2,17  a -35,55 Não 

L – OAL -8,52 - 10,85 a -27,89 Não 

L–VB -21,78 - 2,40 a -41,15 Sim 

L – VBL -16,54 -3,46 a -36,55 Não 

 

Houve diferença estatisticamente significante entre os grupos L e VB quanto 

aos valores de AON (Tabela 3). 

 

Tabela 4- Comparação múltipla dos valores de AON entre o grupo OA e os demais estudados (Teste 
de Tukey, p<0,05). 
 

Grupos  Média das 

diferenças 

Intervalo de 

Confiança  

P<0,05 

OA – OAL -8,17 - 26,36 a -10,02 Não 

OA – VB -5,08 - 13,10 a -23,27 Não 

OA–VBL -0,14 - 19,01 a -18,71 Não 

 

Não houve diferença estatisticamente significante entre o grupo OA e os 

demais grupos quanto aos valores de AON (Tabela 4). 

 

Tabela 5- Comparação múltipla dos valores de AON entre o grupo OAL e os demais estudados 
(Teste de Tukey, p<0,05). 
 

Grupos  Média das 

diferenças 

Intervalo de 

Confiança  

P<0,05 

OAL – VB -13,26 -5,45 a -31,97 Não 

OAL – VBL -8,02 -11,35 a -27,39 Não 
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Não houve diferença estatisticamente significante entre o grupo OAL e os 

grupos VB e VBL quanto aos valores de AON (Tabela 5). Também não houve 

diferença estatisticamente significativa entre o grupo VB e VBL (Teste Tukey, 

p>0,05). 

A análise estatística descritiva dos valores de área de partículas 

remanescentes (APR) está representada na tabela 6. 

 

Tabela 6- Média, desvio-padrão, Q25, mediana e Q75 dos valores de áreade partículas 
remanescentes (APR) em %, dos grupos VB e VBL. 
 

Grupo N Média Desvio-Padrão Q25 Mediana Q75 

VB 8 25,15 4,82 20,11 26,98 28,13 

VBL 7 17,06 9,01 8,00 19,00 22,70 

 

A maior média de APR foi encontrada no Grupo VB (25,15 + 4,82), seguido 

pelo grupo VBL (17,06 +9,01) (Tabela 6). 

Não ocorreu diferença estatisticamente significativa na comparação entre as 

partículas de VB e VBL na comparação entre os valores de APR (Teste t, p < 0,05) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 DISCUSSÃO 
 

  



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 



Discussão  73 

 

6 DISCUSSÃO 

 

 

 O laser de baixa intensidade não influenciou a cicatrização de defeitos ósseos 

(AON) preenchidos com vidro bioativo quando comparado ao vidro bioativo somente, 

porém, ambos os grupos apresentaram maior manutenção da espessura da calvária 

quando comparados aos demais estudados. 

A escolha do modelo animal, tipo, localização e tamanho do defeito possui 

implicação direta nos resultados dos estudos. Neste estudo utilizou-se o defeito de 

tamanho crítico de 5 mm de diâmetro realizado na calvária de rato. 

A literatura apresenta grande variedade de diâmetros de tamanho critico 

nesse modelo animal.Alguns autores propuseram que o diâmetro do defeito em 

ratos poderia variar entre 2 e 9 mm, e que sua capacidade da neoformação 

aconteceria as custas desses tamanhos (FREEMAN; TURNBULL, 1973; MULLIKEN; 

GLOWACKI, 1981; TAKAGI; URIST, 1982; BUSCH et al., 1996, ALMEIDA et al., 

2014).   

Gosain et al. (2000) definiram defeito de tamanho crítico como sendo um 

defeito com tamanho que não cicatrizará completamente durante o período de 

duração do estudo. Baseado nesta informação Almeida et al. (2014) utilizaram 

defeitos de 5 mm de diâmetro e demonstraram que em 30 dias os defeitos não 

tratados, preenchidos somente com coágulo sanguíneo não 

cicatrizaram.Recentemente foi publicada uma revisão sistemática onde os autores 

consideraram que defeitos com 5 mm de diâmetro em calvária de ratos são de 

tamanho crítico (VAJGEL et al., 2014). 

 O uso da calvária de ratos como modelo de estudo permite a confecção de 

um defeito de forma rápida, com baixo custo e de fácil manuseio do animal no trans 

e pós operatório, embora o tamanho pequeno da calvária e a fragilidade da dura-

máter exijam habilidade operatória (SPICER et al., 2012). Segundo Cooper et 

al.(2010), as injúrias ocasionadas nessa estrutura pode estar diretamente 

relacionada ao insucesso de resultados, visto que sugere a dura-máter como fonte 

primária de células potencialmente viáveis. 
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A regeneração óssea é tema atual, sobretudo quando envolve a necessidade 

da manutenção tridimensional da arquitetura tecidual em sítios prévios a instalação 

de implantes dentários e reabilitações protéticas. Estudos demonstram que o 

manuseio da ferida cirúrgica apenas com coágulo pode não atender as expectativas 

visto o limitado potencial regenerativo do coágulo isolado (SCHOROPP et al., 2006; 

ARAUJO et al., 2005). Estudos em calvárias de ratos que avaliaram cicatrização 

óssea em defeitos de tamanho críticos preenchidos somente com coágulo 

sanguíneo observaram as menores taxas de formação óssea tanto em espessura 

quanto em extensão(ALMEIDA et al., 2014; CUNHA et al., 2014, ESPER, 2015). 

Esses achados corroboram com os do presente estudo no qual o grupo controle 

apresentou os resultados menos expressivos nas médias de AON e a não 

manutenção da arquitetura original da calvária. 

O restabelecimento da arquitetura óssea perdida pode ser feita através de 

materiais de enxertia.Nesse estudo, utilizou-se o osso autógeno em um dos grupos 

por ser considerado gold standard, devido as suas propriedades biológicas 

favoráveis. Os resultados obtidos nos grupos OA e OAL foram superiores aos 

encontrados no grupo controle, corroborando com os resultados encontrados por 

Almeida et al. (2014) e Cunha et al. (2014) em relação as áreas de AON. O osso 

autógeno possui algumas desvantagens como taxa de reabsorção não controlada 

(HALLMAN; THOR, 2008), disponibilidade limitada, necessidade de um segundo 

sítio cirúrgico (SCHMITT et al., 2013), infecções (BLOKHUIS; ARTS 2011), maior 

morbidade e maior tempo cirúrgico (SCHMITT et al., 2013) o que tem acarretado a 

busca por novos biomateriais. 

Não há na literatura um biomaterial considerado ideal, que atenda todas 

propriedades biológicas recomendadas. O vidro bioativo é um material sintético, 

aloplástico, a base de cálcio, fosfato, e dióxido de silício (NAYER, 2009), agregados 

aos íons bioativos, que promovem uma similaridade com o osso humano, indicando 

seu uso em situações clínicas nas quais há necessidade de reconstrução dos 

defeitos ósseos ou teciduais elimitações anatômicas durante processos 

reabilitadores (BURG, 2000; MARDASet al., 2008; MCALLISTER; HAGHIGHAT, 

2007). Os resultados obtidos no grupo VB do presente estudo, não apresentaram 

áreas de neoformação óssea superiores aos encontrados no grupo controle, no 

entanto, pode-se observar que as partículas de vidro bioativo puderam manter a 
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espessura do osso original da calvária, enquanto o grupo OA, embora melhor que o 

grupo C em porcentagem de AON, não demonstrou o mesmo potencial 

osteocondutor do biomaterial, corroborando com o estudo de Sculean et al. (2002), 

no qual relata que o vidro bioativo impediu o colapso do retalho, colaborando para a 

estabilidade e manutenção da arquitetura tecidual próxima da normalidade. As 

propriedades positivas do VB como um bom preenchedor ósseo são atribuídas à sua 

capacidade osteocondutra e a formação da camada externa de cálcio e fosfato, que 

possibilitaria a manutenção do volume das partículas preenchidas (FURUSAWA et 

al., 1998). 

Com a finalidade de otimizar o reparo ósseo de feridas cirúrgicas, a 

estimulação de sítios com laser em baixa intensidade aparece como uma importante 

alternativa adicional de tratamento(SILVA, 2006; PINHEIRO; GERBI, 2006).Em 

tecidos duros, Dörtbudak et al. (2002) observaram que as irradiações com laser em 

baixa intensidade aumentaram significativamente o número de osteócitos viáveis na 

região irradiada. Em defeitos ósseos, a aplicação do laser revelou alto potencial para 

a formação de novo osso, visto que após 4 semanas da irradiação, observou-se 

histologicamente um tecido conjuntivo altamente organizado com células 

potencialmente viáveis a neoformação (ALMEIDA et al., 2014; CUNHA et al., 2014, 

ESPER, 2015), corroborando com os achados do presente estudo, nos quais 

observou-se que nos grupos irradiados com laser havia presença de áreas com 

matriz óssea bem definida e osteócitos aprisionados nela, bem como extensas áreas 

de tecido conjuntivo organizados e dispostos paralelamente o que nos aponta a 

possibilidade de um potencial elevado para o reparo ósseo. Neste estudo, todos o 

grupos irradiados com laser, exceto o grupo VBL, demonstraram um potencial maior 

para neoformação óssea, no período avaliado. Esses achados não corroboram com 

o estudos de Almeida et al. (2014) e Cunha et al. (2014), no qual todos os grupos 

irradiados com laser apresentaram resultados superiores aos grupos não irradiados. 

Alguns autores relatam a dificuldade e as limitações clínicas do uso do laser 

em ambiente clínico, devido a necessidade de retornos consecutivos e presença 

constante do paciente para irradiações. Não há na literatura um consenso que 

determine um protocolo ideal de aplicação único ou materiais para sua ativação, o 

que pode conflitar os resultados encontrados em diferentes pesquisas, pela 
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dificuldade de padronização dos métodos (DA SILVA et al., 2010; GARCIA et al., 

2012). 

 Quando associado ao laser ao vidrobioativo (grupo VB), não foi observado a 

mesma diferença estatisticamente significante que foi encontrada na comparação 

entre os grupos C e L, muito embora histologicamente pode-se observar a evidente 

manutenção da espessura original da calvária tanto em VB quanto em VBL e a 

presença das partículas em ambos os grupos, confirmando o lento processo de 

reabsorção desse material (NORTON; WILSON, 2002), o que talvez possa explicar a 

menor porcentagem de AON nos grupos preenchidos com biomaterial. Schepers e 

Ducheyne (1997) relataram a presença de cerâmica de vidro bioativo até 24 meses 

após sua colocação em defeitos criados cirurgicamente. 

 Embora não tenha sido encontrada diferença estatisticamente significante de 

AON entre os grupos OA e OAL, histologicamente é possível observar a tendência 

de formação óssea do grupo irradiado para o centro do defeito, com áreas de osso 

neoformado nas periferias das partículas. Esses achados também foram observados 

na comparação realizada entre os grupos VB e VBL que embora não apresentasse 

diferenças significativas de AON, observou-se histologicamente no grupo irradiado 

uma quantidade maior de matriz osteóide rica em osteoblastos e tecido conjuntivo 

fibroso envolvendo as partículas de VB. Segundo Wheeler et al. (1997), essas fibras 

colágenas podem indicar desenvolvimento de matriz para futura infiltração celular, 

mineralização e formação óssea. Foram observadas fissuras e centros escavados 

nas partículas de vidro bioativo nos grupos VBL, com a invasão de células, 

provavelmente do tipo mesenquimais indiferenciadas, corroborando com resultados 

observados em outros estudos (FURUSAWA et al., 1998;TADJOEDIN et al., 2002). 

 O laser de baixa intensidade na cicatrização óssea tem demonstrado 

resultados promissores, quando utilizado como coadjuvante com alguns materiais de 

enxertia, para acelerar o processo de cicatrização e manutenção da espessura em 

calvárias de ratos. Ainda se fazem necessários mais estudos com maior tempo de 

observação em animais e posteriormente em humanos para determinação de 

protocolos efetivos. 
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7 CONCLUSÃO 

 

 

Baseando-se na metodologia empregada e no que foi apresentado 

anteriormente, concluímos que o laser em baixa intensidade não influenciou a 

cicatrização de defeitos ósseos preenchidos com vidro bioativo, aceitando, dessa 

forma, a hipótese nula. 
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