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RESUMO 

 

O adesivo de fibrina derivado do veneno de serpente é um selante biológico, 

constituído por componentes provenientes do plasma sanguíneo cujo mecanismo de 

ação se assemelha à última fase da coagulação fisiológica (formação do 

fibrinogênio). Ele tem sido utilizado no tratamento de lesões como colagem de 

tecidos moles, no entanto não existem evidências suficientes sobre a sua aplicação 

na estabilização de enxertos ósseos. Os enxertos, para serem efetivos no seu 

propósito, de reconstruir perdas ósseas, necessitam de vascularização e 

estabilização. Visto isso, este trabalho teve por objetivo avaliar, por meio de análise 

histológica e histomorfométrica, se o adesivo de fibrina promove fixação de enxerto 

do tipo onlay em calvária de ratos, e observar se o uso da laserterapia de baixa 

potência auxilia nesse processo. Foram utilizados 40 ratos da linhagem Wistar 

(Rattus norvegicus), separados aleatoriamente em dois grupos (EI e EII), nos quais 

foi realizada uma secção circular com uma broca trefina de 5 milímetros no osso 

parietal direito e a descorticalização do osso parietal esquerdo com uma broca 

esférica número 6. No grupo EI foi realizada a colagem do fragmento retirado do 

lado direito sobre o osso parietal esquerdo com adesivo de fibrina, e no Grupo EII os 

mesmos procedimentos do Grupo EI, associando-se a terapia por laser de baixa 

potência. Cinco animais de cada grupo foram eutanasiados nos períodos de 10, 20, 

30 e 40 dias após a cirurgia. Após inclusão histológica de rotina, as peças foram 

submetidas à análise histológica e histomorfométrica. Observou-se, em ambos os 

grupos, a presença de tecido conjuntivo entre o enxerto autógeno e o leito receptor, 

que foi gradualmente transformando-se em tecido osteóide. No período final de 

análise o tecido conjuntivo encontrava-se quase ausente, sem evidência de reação 

inflamatória e tecido ósseo neoformado unindo o enxerto ao leito receptor em grande 

área da interface, ocorrendo uma regeneração óssea parcial. Na análise 

histomorfométrica, observou-se um melhor desempenho do laser no processo de 

formação de novo osso quando se comparou o Grupo EII com Grupo EI, nos 

mesmos períodos, demonstrando diferenças significativas em todos os períodos 

analisados. Conclui-se que o adesivo de fibrina derivado do veneno de serpente 

promoveu regeneração óssea parcial em enxerto do tipo onlay fixado em calvária, e 



que a laserterapia de baixa potência promoveu uma melhora nos resultados desse 

processo de regeneração. 

 

Palavras-chave: Adesivo tecidual de fibrina. Regeneração óssea. Terapia a laser de 

baixa intensidade. Transplante ósseo. 



ABSTRACT  

 

Repair of autogenous bone graft stabilized with fibrin adhesive. Histologic and 

histomorphometric analysis  

 

 The fibrin tissue adhesive derived from snake venom is a biological sealant 

constituted of components from blood plasma whose mechanism of action is similar 

to the last phase of physiological coagulation (formation of the fibrinogen). It has 

been used to treat injuries such as collage soft tissue; however there is insufficient 

evidence on its application in the stabilization of bone grafts. A graft, to be effective to 

this purpose, to rebuild bone loss requires vascularization and stabilization. Seen it, 

this study aimed to evaluate, by means of histological and histomorphometric 

analysis, if the fibrin glue promotes fixation of the onlay graft type in rat calvaria, and 

observe whether the use of low level laser therapy assists in this process. 40 Wistar 

rats (Rattus norvegicus) were randomly separated into two groups (EI and EII), in 

which was performed a circular perforation with a trephine drill of 5 mm in the right 

parietal bone section and nine small perforations the left parietal bone using a 

spherical drill number 6. In EI group the fragment removed of the right side was glued 

over the left parietal bone with fibrin tissue adhesive, and the same procedures of 

group EI was made in the EII group, associating with low-level laser therapy. Five 

animals from each group were euthanized on days 10, 20, 30 and 40 days after 

surgery. After histological routine inclusion, the pieces were subjected to histological 

and histomorphometric analysis. It was observed in both groups, the presence of the 

connective tissue between the allograft and the recipient bed, which was gradually 

transformed into osteoid tissue. In the final period of analysis, the connective tissue 

was almost absent, with no evidence of inflammatory reaction and neoformed bone 

uniting the graft to the recipient bed in great area of the interface, occurring a partial 

bone regeneration. In histomorphometric analysis, we observed a better laser 

performance in the training process of new bone when compared Group EII with EI 

Group, in the same periods, demonstrating significant differences in all periods 

analyzed. The conclusion of this study is that the fibrin adhesive derived from snake 

venom promoted partial bone regeneration in onlay graft type fixed in calvaria, and 

that low-level laser therapy promoted an improvement in the results of the 

regeneration process.  



Key words: Fibrin tissue adhesive. Bone regeneration. Low-level laser therapy. Bone 

transplantion. 
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1 Introdução 27 

1 INTRODUÇÃO 

 

Os enxertos são uma maneira de tratar defeitos ósseos, que podem 

resultar dos processos de uma doença, por um defeito pós-trauma, pós-operatório 

ou ainda, ser de origem congênita (HÄMMERLE et al., 1997). 

O osso autógeno ainda é considerado o padrão ouro para enxertia, pois 

se torna vascularizado e osseointegrado com osso circundante, minimizando assim 

o risco de fratura, infecção ou deslocamento (ROGERS; GREENE, 2012). 

A fixação de enxerto é um procedimento fundamental para o processo 

normal de regeneração óssea, para isso, maneiras físicas e/ou químicas vêm sendo 

utilizadas (LIN et al., 1990).  

Atualmente o método de fixação de enxertos ósseos, do tipo onlay, mais 

utilizado são os parafusos de titânio. Porém, tem se associado inúmeras 

desvantagens a essa técnica. Inicialmente devemos considerar o fato de que os 

sistemas de fixação são complexos, o que requer experiência profissional para sua 

correta utilização, e a alta tecnologia empregada para o desenvolvimento e 

fabricação desses sistemas, que tornam o custo desses materiais relativamente 

elevado, trazendo desvantagens com a sua aplicação.  

Quando já instalado, outros fatores podem ser observados tais como: 

corrosão no sítio implantado, afrouxamento dos parafusos, infecção, produção de 

artefatos em exames de ressonância magnética e tomografia, reabsorção do osso 

alveolar e sensibilidade ao frio. Em áreas onde a pele ou mucosa sobrejacente é 

mais delgada, os parafusos podem se tornar visíveis e/ou palpáveis. Uma vez 

expostos trazem um desconforto para os pacientes, aumentam o risco de infecção e 

perda total do enxerto fixado. Além disso, enxertos pequenos e mais frágeis muitas 

vezes são inadequados para suportar a inserção de um parafuso para sua fixação. 

(AMARANTE et al.,1995, AHN et al., 1997; GOSAIN et al., 1998; SHERMAK et al., 

1998; CHACON et al., 2004; RAGHOEBAR et al., 2006). 

Em decorrên

alternativas de fixação de enxertos. Alguns adesivos cirúrgicos que surgiram com o 

intuito de permitir a síntese segura, rápida e sem cicatrizes resultantes da sutura, 

hoje são utilizados também para a colagem de enxertos ósseos. Os cianoacrilatos 

foram os primeiros a serem descritos. (ESTEVES et al., 2014). 
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Quando utilizados em pele ou mucosa, são eficazes mesmo em 

superfícies úmidas para substituir a sutura convencional. Possuem uma adesão 

tecidual rápida (em torno de trinta segundos), sendo sua utilização muito prática. 

(ODOBASIC et al., 2014). 

Outros tipos de adesivos vêm sendo utilizados, como por exemplo, o 

Tissucol®, adesivo fibrínico de origem humana e liofilizado. Por ser derivado do 

sangue, apresenta riscos inerentes a sua utilização, como: risco de embolização, 

infecções causadas por transfusões sanguíneas, parvovirose B19, sensibilização, 

com deficiência de fator V e anticorpos antitrombina (KAWAMURA et al., 2002). 

Um novo adesivo de fibrina derivada do veneno de serpente (Crotalus 

durissus terrificus) foi desenvolvido em 1989 por um grupo de pesquisadores do 

Centro de Estudos de Venenos e Animais Peçonhentos (CEVAP, UNESP, Botucatu, 

SP) visando uma fixação, não somente óssea. O principal objetivo era produzir um 

adesivo de fibrina, sem usar sangue humano, para evitar a transmissão de doenças 

infecciosas. O novo adesivo de fibrina pode ser uma ferramenta útil clinicamente, 

devido à sua flexibilidade e diversidade de aplicações. É um selante biológico e 

biodegradável, produto que: (1) não produz reações adversas, (2) não contém 

sangue humano, (3) apresenta uma boa capacidade adesiva, (4) não transmite 

doenças infecciosas, e (5) pode ser utilizado como coadjuvante em procedimentos 

de sutura convencional (BARROS et al., 2009). 

A otimização da regeneração óssea é um assunto de grande interesse, 

pois está intimamente relacionada a vários tratamentos como as cirurgias 

ortopédicas, movimentação ortodôntica, e osseointegração de implantes dentários. 

Uma das formas que vem sendo utilizada com sucesso neste âmbito é a terapia a 

laser de baixa potência. A terapia a laser de baixa potência tem sido amplamente 

utilizada em inúmeras áreas biomédicas, principalmente com objetivo de modular a 

resposta inflamatória e acelerar o processo de reparo tecidual. (ROCHA et al., 2007; 

GONÇALVES et al., 2007). 

Adicionalmente, a terapia a laser de baixa potência é eficiente quando 

utilizada nos estágios iniciais, ou seja, sua eficácia é maior na fase de proliferação 

celular, em relação às fases de maturação da matriz óssea e de mineralização 

(FUKUHARA, et al., 2006). 

Baseado no exposto, o objetivo deste estudo foi avaliar, por meio de 

análise histológica e histomorfométrica, o processo de reparo de enxerto ósseo 
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autógeno fixado em calvária de ratos com adesivo de fibrina derivado do veneno de 

serpente, e se a terapia a laser de baixa potência interfere nesse processo. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 ENXERTOS ÓSSEOS 

 

2.1.1 HISTOLOGIA ÓSSEA 

 

O osso cortical é constituído histologicamente por séries paralelas de ósteons 

(Sistemas de Havers). Cada ósteon consiste em um Canal de Havers central, 

rodeado por lamelas concêntricas de osso intercaladas com osteócitos. Ósteons 

estão ligados uns aos outros e ao periósteo por meio de canais oblíquos chamados 

canais de Volkmann. O osso trabecular também faz lamelas, mas não possui os 

sistemas organizados como em osso compacto. Osso trabecular é responsável pela 

hematopoiese, remodelação óssea e regeneração (OLSEN et al., 2000; MISCH; 

SILC, 2008; DYM et al., 2012). 

Existem 4 grandes tipos diferentes de células competentes para a geração de 

osso: células osteoprogenitoras, osteoblastos, osteoclastos, e osteócitos. As células 

osteoprogenitoras são as precursoras dos osteoblastos. Essas células são 

encontradas no interior do periósteo, endósteo e osso compacto e osso trabecular. 

Os osteoblastos são encontrados dentro do periósteo e osso trabecular, e são 

responsáveis pela formação óssea e produzem matriz de colágeno osteóide. Uma 

vez que os osteoblastos são englobados por osteóides, eles se diferenciam em 

osteócitos, que atuam na manutenção do osso. Os osteoclastos são derivados dos 

monócitos e são responsáveis pela reabsorção óssea (OLSEN et al., 2000; MISCH; 

SILC, 2008; DYM et al., 2012). 

2.1.2 REGENERAÇÃO ÓSSEA 

O mecanismo de regeneração óssea pode ser primário ou secundário. O 

mecanismo primário envolve a fixação rígida, onde há a aproximação entre os 

fragmentos ósseos. Na interface das extremidades, os osteoclastos atravessam a 

abertura e reabsorvem osso existente. Atrás deles, o tecido fibrovascular e 

osteoblastos começam a secretar matriz óssea.  

O mecanismo secundário envolve a formação de um calo, dentro do qual é 

secretado osteóide e depois mineralizado. Este processo ocorre em três fases: 
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inflamatória, reparo e remodelação. Na fase inflamatória, um hematoma se 

desenvolve no interior do sítio da fratura, enquanto fibroblastos, macrófagos e outras 

células inflamatórias migrarem para o local. Os resultados da fase de reparo é a 

formação de tecido de granulação, o crescimento interno do tecido vascular, e 

migração das células mesenquimais. A matriz osteóide é secretada e 

subsequentemente mineralizada, o que leva à formação de um calo mole em torno 

do local de reparo. O calo então ossifica, formando uma ponte de tecido ósseo. A 

fase de remodelação estende desde meses a anos, com a resistência funcional 

completa obtida de 4 a 6 meses (OLSEN; REGINATO; WANG, 2000; MISCH; SILC, 

2008; DYM; HUANG; STERN, 2012). 

A origem, estrutura e tamanho do enxerto irá definir qual o tipo de 

cicatrização. São três os processos envolvidos na regeneração bem sucedida de um 

defeito ósseo: osteogênese, osteocondução e osteoindução. Osteogênese é a 

formação de novo osso por células derivadas a partir de precursores tais como 

células estaminais mesenquimatosas ou pré-osteoblastos que estão na enxertia 

material. Osteoindução é a fase que induz a formação de osso a partir da 

diferenciação de células mesenquimais pelas proteínas osteoindutoras. A 

osteocondução é caracterizada pelo crescimento ósseo por aposição do osso 

existente ou sobre o mesmo. Isto facilita o desenvolvimento do osso novo, bem 

como a integração com o leito receptor (FAYAZ et al., 2011). 

A estrutura do osso afeta o modo como o enxerto irá se incorporar no local do 

leito receptor. Enxertos em bloco vão regenerar através de substituição. Uma vez 

que o enxerto é fixado ao local, osteoclastos começam a reabsorver o material de 

enxerto por meio de Sistemas de Havers existentes. Este processo permite o 

crescimento de tecido fibrovascular e a secreção de matriz osteóide pelos 

osteoblastos, semelhante à regeneração óssea primária. Ocorre então a 

mineralização da matriz osteóide. Os enxertos de bloco não são totalmente 

reabsorvidos e se caracterizam como uma mistura de osso recém-formado em torno 

de centros necróticos (OLSEN; REGINATO; WANG, 2000; MISCH; SILC, 2008; 

SITTITAVORNWONG; GUTTA, 2010; DYM; HUANG; STERN, 2012). 
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2.1.3 ENXERTOS ÓSSEOS 

  

Defeitos ósseos podem decorrer de cirurgias oncológicas, infecções agudas 

ou crônicas, traumas ou malformações congênitas. O método utilizado para tratar 

esses defeitos são os enxertos (FRIEDLANDER 1987; GOLDBERG; STEVERSON, 

1987). 

Os materiais utilizados nas técnicas de enxertia podem ser classificados de 

acordo com sua origem em Autógenos - quando transplantados de um local para 

outro do mesmo indivíduo - em Alógenos - quando transplantados entre indivíduos 

da mesma espécie, porém geneticamente diferentes - em Xenógenos - quando 

obtidos de um doador de outra espécie e - em Aloplásticos - quando são sintetizados 

ou processados a partir de materiais presentes na natureza e utilizados como 

substitutos aos enxertos ósseos (LINDHE; LANG; KARRING, 2010; NAZIRKAR et 

al., 2014). 

São três os mecanismos que podem gerar novo osso: osteogênese, 

osteocondução e osteoindução. A eventualidade desses mecanismos depende, 

basicamente, das condições do hospedeiro e do tipo de enxerto escolhido 

(BLOONQUIST; TURKEY, 1992; MISCH, 2000). 

 

Tabela 01. Propriedades de cada tipo de enxerto em relação aos mecanismos de 

neoformação (adaptada de MISCH, 2000).  

TIPO DE ENXERTO OSTEOCONDUÇÃO OSTEOINDUÇÃO OSTEOGÊNESE 

AUTÓGENO SIM SIM SIM 

HOMÓGENO SIM NÃO NÃO 

HETERÓGENO SIM NÃO NÃO 

ALOPLÁSTICO SIM NÃO NÃO 

 

Na década de 1960 os conceitos cirúrgicos e fisiológicos dos enxertos ósseos 

autógenos foram formados, e desde então têm sido usados em um princípio regular 

(BOYNE, 1974; GOUIN et al., 1996).  

Do ponto de vista biológico, o enxerto ósseo autógeno é o único que possui 

todas as propriedades citadas anteriormente. Segundo Axhausen, em 1956, a 

osteogênese se dá em duas fases: 
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FASE I – Células transferidas do enxerto formam osso, principalmente na 

porção esponjosa do enxerto, sobrevivem nos primeiros três a quatro dias por 

suprimento sanguíneo da área receptora, sendo que esse processo se inicia na 

primeira semana e atinge o pico máximo em quatro semanas.  A quantidade de osso 

que será formada é determinada pela quantidade de células transplantadas. 

FASE II – O enxerto induz a área receptora a formar osso. O processo se 

inicia duas semanas após a cirurgia. É estimulado pela osteoindução e 

osteocondução, sendo responsável pela incorporação tardia do enxerto, 

remodelagem e substituição do novo osso. Determina além da quantidade, a 

qualidade do enxerto.  

Cinco anos é o tempo que leva para a incorporação do enxerto autógeno, 

desde a inflamação até sua remodelagem (SMILER; SOLTAN; LEE, 2007; DONOS; 

MARDAS; CHADHA, 2008; SOLTAN; SMILER, 2005; MARDAS et al., 2014). 

 

2.2 ADESIVO TECIDUAL  

2.2.1 ADESIVO TECIDUAL DE FIBRINA 

A fibrina contribui para a mobilidade celular na ferida. O papel da fibrina, a 

qual é uma proteína de ligação cruzada derivada do fibrinogênio no plasma, não é 

apenas para servir como um arcabouço ou superfície para a migração de células, 

mas para reter de plaquetas (PORCELLINI, 2009). 

Bergell, em 1909, publicou o primeiro relatório clínico da utilização de 

compostos de fibrina, com o intuito de proporcionar a hemostasia local com a 

utilização de compostos de plasma humano.  

Grey (1915) relatou a sua aplicação em hemorragia cerebral por meio da 

confecção de tampões e pequenas placas de fibrina. Brennan, em 1991, relatou o 

uso de ataduras de fibrina para controlar o sangramento em órgãos 

parenquimatosos na Primeira Guerra Mundial.  

No entanto, a combinação de fibrinogênio autólogo com uma solução de 

trombina foi relatada pela primeira vez apenas em 1940, quando Young e Medawar 

descreveram a utilização de produtos plasmáticos em anastomose do nervo 
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periférico em animais, no qual o resultado foi insatisfatório, devido provavelmente a 

pouca estabilização, baixa adesão destes produtos e técnicas cirúrgicas 

subdesenvolvidas.  

A utilização de adesivos de fibrina despertou o interesse dos pesquisadores 

e, nos anos de 1960, desenvolveram-se métodos para a obtenção de um 

crioprecipitado com grandes quantidades de fibrinogênio o que levou ao seu 

crescente uso (ALVING et al., 1995).  

Em 1980 foi lançado na Europa o primeiro selante de fibrina. No entanto 

devido ao risco de transmissão de doenças infecciosas, nos Estados Unidos, a Food 

and Drug Administration proibiu a sua utilização até 1990, uma vez que este adesivo 

foi sintetizado a partir do sangue humano e animal. 

Comercialmente disponíveis, os adesivos teciduais de fibrina são sintetizados 

a partir de trombina bovina e fibrinogênio humano, que podem transmitir doenças 

infecciosas e podendo haver também o desenvolvimento de anticorpos contra a 

trombina bovina.  

Resultados desfavoráveis da aplicação do selante de fibrina podem ser 

divididos entre aqueles relacionados com o produto em si ou aquelas relacionadas 

aos efeitos adversos após uso clínico (WILSON; PELL; DONEGAN, 1991), além do 

risco a doenças transmissíveis como hepatite e HIV (DAVIS; SÁNDOR, 1998). 

Hino et al. (2000) relataram três casos de transmissão iatrogênica de 

parvovirose B19 associado ao selante de fibrina. Isto foi atribuído à utilização de 

inativação viral com calor seco, o que parece ser ineficaz contra o parvovírus. A 

trombina bovina foi utilizada para reduzir os custos, mas alguns pacientes 

desenvolveram anticorpos contra a trombina bovina (RAPAPORT et al., 1992; 

BÄNNINGER et al., 1993; ISRAELS; ISRAELS, 1994).  

A atividade dos adesivos de fibrina é baseada na cascata de coagulação 

natural, na qual a etapa final envolve a conversão do fibrinogênio em fibrina pela 

trombina, e a ligação cruzada de monômeros de fibrina em um complexo insolúvel. 

Assim, estas substâncias mediadoras da cascata da coagulação, conduzem à 

formação de coágulo (LERNER; BINUR, 1990).  
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2.2.2 ADESIVO TECIDUAL DE FIBRINA DERIVADO DO VENENO DE SERPENTE  

Tendo as desvantagens dos adesivos teciduais derivados de origem humana 

em mente, um novo selante de fibrina foi desenvolvido em 1989 por um grupo de 

pesquisadores do Centro de Estudos de Venenos e Animais Peçonhentos, da 

Universidade Estadual Paulista (UNESP), Botucatu, Estado de São Paulo, Brasil. O 

principal objetivo foi produzir um adesivo de fibrina sem o uso de sangue humano, 

para evitar a transmissão de doenças infecciosas.  

Os componentes deste novo selante foram extraídos a partir de animais de 

grande porte e uma proteinase serina extraída do veneno de serpente (Crotalus 

durissus terrificus). A aplicabilidade deste selante foi testada em animais e seres 

humanos com resultados benéficos. O novo selante de fibrina pode ser um 

instrumento útil clinicamente devido à sua flexibilidade e diversidade de aplicações.  

Como já dito anteriormente, este adesivo fibrínico (1) não produz reações 

adversas, (2) não contém o sangue humano, (3) tem uma boa capacidade adesiva 

(4), não transmite doenças infecciosas, e (5) pode ser utilizado como um adjuvante 

em procedimentos de sutura convencionais (BARROS et al., 2009). 

A eficácia deste novo selante de fibrina é relatada na literatura, havendo de 

resultados satisfatórios quando utilizado em animais visando reparos nervosos 

(IUAN et al., 1995; VITERBO; FRANCIOSI; PALHARES, 1995; CHALHOUB et al. 

2000; SILVA et al., 2012; VITERBO et al., 2012) e reparos teciduais (RAHAL et al., 

2004; FERRARO et al., 2005; SAMPAIO et al., 2007). 

Em humanos, Stolf realizou em 1999 um estudo pioneiro para avaliar a 

eficácia do selante de fibrina em vinte e um pacientes com carcinoma celular basal 

na região e os resultados comparados com as suturas convencionais. Após a 

remoção do tumor, nas áreas excisadas foi feito enxerto de pele, sendo que do lado 

esquerdo usou-se o adesivo e o direito sutura. O lado do adesivo apresentou menor 

reação inflamatória, maior resultado estético e não houve efeitos adversos locais ou 

sistêmicos, tornando-o uma alternativa valiosa em cirurgia da pele. Essa eficácia em 

reparo tecidual foi descrita também por Chiquito (2007), Barbosa, Greghi e 

Passanezi (2007), Barbosa et al. (2008) e Gatti (2009). 
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Barbizan et al. (2013) descreveram a utilização da cola de fibrina extraída do 

veneno de cascavel para tratamento cirúrgico de avulsão de nervos conectando os 

cotos rompidos. Os seus resultados sugerem a manutenção do microambiente 

neuronal com aumento dos níveis de RNA-m e citocinas pró-inflamatórias o que 

segundo os mesmos levaria a recuperação neurogênica em menor intervalo de 

tempo retornando a função. 

Lendeckel et al. (2004) demonstraram o uso da cola de fibrina associada a 

células adiposas de origem autógena no tratamento de defeito traumático extenso 

em calvária em criança, demonstrando formação de osso completa três meses após 

o procedimento cirúrgico o que segundo os autores deva ser reproduzido, in vivo e 

experimentalmente, afim de constatar a eficácia da associação. 

Nota-se, no entanto, a falta de relato bibliográfico quanto ao uso do adesivo 

de fibrina na fixação de enxertos ósseos. 

2.3 TERAPIA POR LASER  

O termo laser originou-se da abreviação de Light Amplification by Stimulated 

Emissio

VEÇOSO, 1993). Define-se laser como sendo uma luz amplificada, produzida por 

radiação eletromagnética, que se manifesta como luz monocromática (ROCHA, 

2004). 

Desde sua concepção o laser passou a ser utilizado na medicina, 

principalmente no pós-cirúrgico. Atualmente o laser chama atenção por auxiliar no 

processo de cicatrização de tecidos devido a seus efeitos atérmicos, aumentando a 

resistência mecânica da interface biomaterial e o leito receptor em aproximadamente 

8 semanas (FAEDA et al., 2009; SISTI et al., 2012). 

A espessura da camada tecidual a ser atingida dependerá do tempo de 

aplicação, do tipo de laser e da potência usada. A diferença entre os vários tipos de 

lasers é dada pelo comprimento de onda. Quanto menor o comprimento de onda, 

maior seu poder de penetração e ação (ROCHA, 2004). 

Segundo Colls (1984), o laser pode ser classificado em três diferentes 

potências:  
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1. laser de alta potência, exemplo: CO2, argônio;  

2. laser de média potência, exemplo: arseneto de gálio;  

3. laser de baixa potência, exemplo: hélio-neônio. 

Os lasers de baixa e média potência possuem efeitos terapêuticos que podem 

ser divididos em primários, secundários e terapêuticos. Os efeitos primários do laser 

são: bioquímico, bioelétrico e bioenergético (ROCHA, 2004). Segundo Veçoso 

(1993), os efeitos secundários estimulam o trofismo celular e a microcirculação. Os 

efeitos terapêuticos alcançados são a analgesia, o efeito cicatrizante, 

antiinflamatório e antiedematoso (COLLS, 1984). 

Dentre os efeitos do laser de baixa potência, a cicatrização é um dos que 

mais se destaca. Estudos vêm comprovando que a cicatrização óssea pode ser 

melhorada por meio da aplicação da terapia a laser de baixa potência.  

(GARAVELLO-FREITAS et al., 2003; ROCHA, 2004; GARAVELLO; 

BARANAUSKAS; da CRUZ-HOFLING et al., 2004; KAZEM SHAKOURI et al., 2010).  

O efeito produzido pelo uso do laser terapêutico se caracteriza pelo princípio 

da biomodulação, isto é, a utilização da própria matéria prima produzida por nosso 

organismo para produzir alterações a nível tecidual, que, por sua vez, contribuem 

para a recuperação de diversas condições patológicas (GUPTA; LYONS; 

ABRAMOVITS, 2014). 

A absorção da radiação laser pelos citocromos das mitocôndrias desencadeia 

uma cascata de eventos que resulta em uma maior produção de ATP e assim, 

estimulando o processo de renovação tecidual (TIPHLOVA; KARU, 1989) e 

fornecendo melhores condições para a multiplicação celular (KARU, 1989). 

Frequentemente se cita na literatura os efeitos antiinflamatórios, antiedematosos e 

normalizadores circulatórios produzidos pela terapia a laser de baixa potência 

(GUPTA; LYONS; ABRAMOVITS, 2014). 

Um estudo do efeito da terapia a laser de baixa potência na regeneração 

óssea foi realizado por Marino et al. (2003), através da experimentação animal, onde 

se verificou uma aceleração no processo de cicatrização de defeitos criados na tíbia 

de ratos. Os autores relacionaram os resultados satisfatórios ao possível aumento 
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na vascularização, à reabsorção mais rápida de exsudatos e ao aumento da 

atividade fagocitária dos macrófagos, como fatores que possam ter contribuído para 

uma regeneração óssea mais ativa. 

Conforme os experimentos de Ninomiya et al. (2007) a irradiação laser 

promove a atividade de um maior número de osteoblastos e faz decrescer o número 

de osteoclastos, sugerindo que a terapia a laser ativa a regeneração óssea devido 

ao decréscimo do número e da atividade dos osteoclastos. 

Estes resultados foram reforçados por Kim et al., (2007) e Kimura et al., 

(2001) que estudaram os efeitos da terapia a laser nos processos de 

osteoclastogênese na movimentação dentária induzida, relacionando o estímulo ao 

aumento da velocidade de movimentação por aumento da metabolismo de proteínas 

essenciais na proliferação osteoblástica. Um aumento quantitativo dessas proteínas 

induzida pelo laser seria responsável pela inibição dos osteoclastos produzindo 

assim maior volume de osso e menos reabsorção do mesmo.  
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3 PROPOSIÇÃO 

 

OBJETIVO GERAL 

Avaliar se o adesivo de fibrina promove fixação de enxerto do tipo onlay em 

calvária de ratos, e observar se o uso da laserterapia de baixa potência auxilia nesse 

processo. 

 

OBJET  

- Avaliar se ocorre regeneração óssea em enxerto do tipo onlay fixado em 

calvária por meio de adesivo de fibrina derivado do veneno de serpente; 

- Verificar a influência da laserterapia na regeneração óssea do enxerto ósseo 

tipo onlay; 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 A pesquisa recebeu a aprovação do Comitê 

Animais (CEEPA) da Faculdade de Odo –

Paulo, de acordo com o protocolo nº 012/2012, em 25 de julho de 2012. 

Os procedimentos cirúrgicos e as análises histomorfométricas foram 

realizadas ênc

- FOB/USP. 

 

4.1 ANIMAIS E DELINEAMENTO EXPERIMENTAL 

A pesquisa esteve composta por 40 ratos (Rattus norvegicus) da linhagem 

Wistar, adultos (3 meses de idade), machos, com média de peso de 312 gramas, 

provenientes do Biotério Central da Faculdade de Odontologia de Bauru, 

Universidade de São Paulo (FOB/USP) – Campus de Bauru – SP. 

 A sala do Biotério possuía iluminação artificial comandada por ―timer‖ 

respeitando ciclos de 12 horas de luz, em temperatura média de 21°C. Os animais 

foram mantidos sem restrições na movimentação, em caixas apropriadas com cinco 

animais em cada, com um comedouro e um bebedouro por caixa, para o consumo 

de água e ração ―ad libitum‖ (Figuras 1 e 2). 
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Figura 1 – Imagens da sala do biotério utilizado para manutenção dos animais. A e B: 

Sistema de manutenção da temperatura; C: Sistema de manutenção dos ciclos de 12 horas 

de luz. 

 

Figura 2 – A: Caixas utilizadas na pesquisa, com etiquetas especificando o grupo e o 

período. 
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 Os animais foram separados aleatoriamente em dois grupos experimentais, 

assim constituídos: 

 1. Grupo Experimental I - EI: Constituído de vinte animais, nos quais foi feita 

uma osteotomia circular no osso parietal direito. No osso parietal esquerdo fez-se a 

descorticalização com broca esférica n° 6. O fragmento obtido do lado direito foi 

colado no lado esquerdo, com o adesivo de fibrina derivado de veneno de serpente. 

 3. Grupo Experimental II - EII: Constituído de vinte animais, nos quais foi 

realizada uma osteotomia circular no osso parietal direito e no osso parietal 

esquerdo efetuou-se a descorticalização com broca esférica nº 6. O fragmento 

obtido do lado direito foi colado com o adesivo de fibrina, derivado de veneno de 

serpente, no lado esquerdo e submetido à aplicação de laser com comprimento de 

onda de 830 nm – GaAlAs (gallium-aluminum-arsenide) de pulso contínuo (Figura 3). 

 

Figura 3 - Laserpulse e caneta (Ibramed). 

  

4.2 PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS 

 

 Os animais foram submetidos à anestesia geral pela injeção intramuscular na 

parte posterior da coxa esquerda, com o uso de Cloridrato de Xilazina (10mg/kg - 

Anasedan®

(50mg/kg - Dopalen®   

Realizou-se a tricotomia na parte superior da cabeça com aparelho de 

barbear, e desinfecção da área cirúrgica (região frontoparietal) com Clorexidina 2%.  
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 Em seguida, com uma lâmina de bisturi nº 15, foi realizada uma incisão 

longitudinal mediana no couro cabeludo, sobre a sutura sagital da calvária, com 

aproximadamente 20 mm de comprimento. Após a incisão, afastaram-se os tecidos 

até o periósteo, para visualização dos ossos parietais (Figura 4).  

 

    

Figura 4 – A: Couro cabeludo do animal após a tricotomia; B: Incisão realizada com lâmina 

de bisturi nº 15; C: Afastamento dos tecidos até o periósteo com cureta Molt nº 2-4; D: 

Visualização dos ossos parietais. 

 

 No Grupo Experimental I (EI), realizou-se uma osteotomia circular no osso 

parietal direito, com broca trefina 5 mm (Figura 5, Neodent® - Curitiba/PR), em baixa 

rotação, sob irrigação constante de Cloreto de Sódio a 0,9%, para se obter um 

fragmento de osso arredondado, preservando a integridade da dura-máter e cérebro. 

No lado esquerdo, no local que recebeu o enxerto, o osso parietal foi previamente 

descorticalizado realizando-se 9 perfurações com broca esférica nº 6. Os 

fragmentos de osso, coletados do lado direito foram colados com adesivo de fibrina.  



4 Material e Métodos 53 

 

Figura 5 – A e B: Broca trefina 5 mm (Neodent® - Curitiba/PR). 

 

 O adesivo de fibrina, fornecido pelo CEVAP (Centro de Estudos de Venenos e 

Animais Peçonhentos, UNESP/BOTUCATU-SP), utilizado neste estudo, é composto 

por três soluções separadas e homogeneizadas antes de sua aplicação, totalizando 

80μl. O primeiro frasco possui fibrinogênio obtido a partir de sangue de búfalo (50μl), 

o segundo contém cloreto de cálcio (20μl) e, o último frasco possui uma fração de 

trombina-like (10μl).  

 Para aplicação em cada animal os componentes do adesivo foram 

depositados de forma perpendicular na interface entre enxerto e leito receptor. Para 

cada solução aplicada foi realizada a troca da ponteira da micropipeta. Ao final da 

aplicação dos três componentes, o enxerto ósseo onlay foi colado em posição e 

esperou-se 10 segundos para secagem da cola, para posterior realização da sutura 

por planos (Figura 6).  

 Os animais do Grupo Experimental II (EII) foram submetidos aos mesmos 

procedimentos do Grupo EI, sendo associado ao tratamento de laser GaAlAs 

(gallium-aluminum-arsenide) de pulso contínuo, com comprimento de onda de 830 

nm, 6J/cm2, por 24 segundos/local aplicado, em quatro pontos do local operado. O 

laser foi mantido em contato com a pele do animal, perfazendo 96 segundos o 

tempo total de aplicação. O laser foi aplicado no pós-cirúrgico imediato e três vezes 

por semana, até o período correspondente ao da eutanásia (GIGO-BENATO et al., 

2005). Em todas as aplicações, as emissões do feixe de laser foram calibradas no 

próprio aparelho (Laserpulse IBRAMED). 
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Figura 6 – A: Osteotomia circular feita no osso parietal direito e descorticalização no osso 

parietal esquerdo; B: Remoção do enxerto ósseo tipo onlay; C: Inserção da cola feita com 

micropipeta; D: Enxerto em posição. 

 

 Para finalizar o procedimento cirúrgico, os tecidos foram reposicionados 

individualmente. O periósteo e a pele foram suturados com pontos simples, 

utilizando-se fio monofilamento de nylon Shalon 4.0. Após a realização da sutura, 

aplicou-se PVPI tópico sobre o local operado (Figura 7). 
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Figura 7 – A: Reposicionamento dos tecidos para sutura por planos; B: Sutura do plano 

profundo com nylon 4-0; C: Sutura do plano superficial com nylon; D: Aplicação da solução 

de PVPI tópico sobre a sutura. 

 

 Os procedimentos cirúrgicos foram realizados por um único operador e 

seguindo o mesmo padrão da sequência da técnica em cada animal. 

 

4.3 EUTANÁSIA E PREPARAÇÃO DOS ESPÉCIMES 

 

 Decorridos os períodos de 10, 20, 30 e 40 dias pós-cirúrgico, cinco animais de 

cada grupo, por período, foram eutanasiados por injeção de uma overdose do 

anestésico citado anteriormente.  

 A calvária foi removida e os ossos parietais foram separados, preservando os 

tecidos moles supraperiosteais. As peças foram fixadas em formol a 10% 

tamponado, por um período de 48 horas. Após esse período, as peças foram 

lavadas em água corrente por 24 horas e colocadas em EDTA a 10%, trocado a 

cada 7 dias, para o processo de desmineralização.  
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 As peças desmineralizadas foram subme

padronizados, com desidrataçã çã

em Histosec - Merck®  

 

4.4 ANÁLISE HISTOLÓGICA E HISTOMORFOMÉTRICA 

 

 As secções histológicas foram realizadas a 5 µm, usando um micrótomo Leica 

RM2245 (Figura 8), levando em consideração a região central do defeito (de maior 

diâmetro), e os cortes corados com Hematoxilina-Eosina e Tricrômico de Masson. 

Foram padronizados 20 cortes por enxerto (04 a 05 cortes por lâmina), sendo 02 

lâminas para avaliaç minas que ficaram de reserva. 

 

    

Figura 8 – A e B: Micrótomo Leica® RM2245. 

 

 A análise

ao leito receptor, mais especificamente na interface entre o osso enxertado e a 

calvária, fazendo uma análise

histomorfométrica os cortes corados com Tricrômico de Masson foram mensurados 

quanto a espessura óssea total da área cirúrgica (leito receptor + enxerto autógeno) 

em 20 diferentes pontos ao longo do corte.  

 

fotográfica acoplada (OLYMPUS DP-71), 

como visualizada na Figura 9. As espessuras verticais do leito receptor mais enxerto 

ósseo foram determinadas no sistema de análise Image-Pro Plus® 6.0 (Media 

Cybernetics; Bethesda, MD, USA), usando uma objetiva de 4X. Para tanto, imagens 
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de 2 co -

espessura vertical foi calculada (Figura 10). 

 

 

Figura 9 – A e B: Computador com (OLYMPUS BX 50) e câmera 

fotográfica acoplada (OLYMPUS DP-71). 

 

        

Figura 10 – Demonstrativo da análise histomorfométrica. 

. 
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STICA 

 

A análise quantitativa foi realizada no computador, utilizando-se o programa 

ImagePro-Plus® 6.0 (Media Cybernetics; Bethesda, MD, USA).  

para análise de espessura total e interface, 

no mesmo grupo, nos diferentes períodos, foi utilizado o teste de análise de 

variâ -teste 

considerações foi determinado em p<0.05. 

Na análise de espessura total e interface, no mesmo período, nos grupos 

estudados (EI e EII), foi utilizado o test t não pareado, com nível de significância 

p<0,05. 

O programa utilizado para a análise estatística foi o GraphPad Prism 5 (La 

Jolla, CA,  USA). 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 OBSERVAÇÕES HISTOMORFOLÓGICAS 

 

Em todos os animais dos grupos experimentais EI e EII foi observado, nos 

cortes transversais, a presença de tecido conjuntivo entre o enxerto autógeno e o 

leito receptor, que foi gradualmente transformando-se em tecido osteóide. Os 

resultados serão descritos a seguir de acordo com os grupos EI e EII. 

 

5.1.1 GRUPO EI 

 

No grupo EI, os cortes microscópicos tanto em Hematoxilina e Eosina quanto 

com a coloração de Tricrômico de Masson, em objetiva de 40x, se evidenciou a 

presença de um tecido conjuntivo bem organizado nos períodos iniciais do processo 

de reparo (10 e 20 dias) e que foi gradativamente dando lugar a uma matriz osteóide 

nos períodos finais analisados (30 e 40 dias) com áreas de reabsorção e 

neoformação óssea, sobretudo nas áreas contíguas ao defeito criado (Figuras 11 e 

12).  
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Figura 11 – Fotomicrografia do Grupo Experimental EI corados em HE. Objetiva de 40x. A - 

10 dias; B - 20 dias; C - 30 dias; D - 40 dias. Enxerto ósseo ( ) Leito receptor ( ), área de 

embricamento ( ), tecido conjuntivo ( ), tecido ósseo neoformado ( ). 
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Figura 12 – Fotomicrografia do Grupo Experimental EI corados em Tricômico de Masson. 

Objetiva de 40x. A - 10 dias; B - 20 dias; C - 30 dias; D - 40 dias. Enxerto ósseo ( ) Leito 

receptor ( ), área de embricamento ( ), tecido conjuntivo ( ), tecido ósseo neoformado 

( ). 

 

 No período de 10 dias, notou-se a presença de tecido conjuntivo fibroso por 

toda a interface, sem evidência de reação inflamatória.  

No período de 20 dias, o tecido conjuntivo apresentava-se com presença de 

células gigantes, indicando intensa proliferação celular, sem evidência de reação 

inflamatória. Notou-se a presença de uma quantidade discreta de tecido ósseo 

neoformado, especialmente próximo às áreas de embricamento. 

 No período de 30 dias, o tecido conjuntivo encontrava-se em menor 

quantidade e mais desorganizado, sem evidência de reação inflamatória. Notou-se a 
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presença de uma quantidade considerável de tecido ósseo neoformado, próximo as 

áreas de embricamento e também no restante da interface. 

 No período de 40 dias, o tecido conjuntivo encontrava-se quase ausente, sem 

evidência de reação inflamatória e tecido ósseo neoformado unindo o enxerto ao 

leito receptor em grande área da interface, ocorrendo uma regeneração óssea 

parcial. 

 

 

5.1.2 GRUPO EII 

 

 No grupo EII, observou-se um atraso significativo até o período de 20 dias 

com a presença acentuada de células gigantes multinucleadas evidenciando uma 

fase de reabsorção intensa. Posteriormente a esse período foi constatada pontos de 

neoformação óssea muito mais evidente do que no grupo EI com áreas de formação 

óssea (Figuras 13 e 14). 
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Figura 13 – Fotomicrografia do Grupo Experimental EII corados em HE. Objetiva de 40x. A - 

10 dias; B - 20 dias; C - 30 dias; D - 40 dias. Enxerto ósseo ( ) Leito receptor ( ), tecido 

conjuntivo ( ), tecido ósseo neoformado ( ). 
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Figura 14 – Fotomicrografia do Grupo Experimental EII corados em Tricômico de Masson. 

Objetiva de 40x. A - 10 dias; B - 20 dias; C - 30 dias; D - 40 dias. Enxerto ósseo ( ) Leito 

receptor ( ), área de embricamento ( ), tecido conjuntivo ( ), tecido ósseo neoformado 

( ). 

 

No período de 10 dias, notou-se a presença de tecido conjuntivo fibroso por 

toda a interface sem evidência de reação inflamatória, semelhante ao encontrado no 

Grupo Experimental EI. 

 No período de 20 dias, o tecido conjuntivo apresentava-se desorganizado 

com presença de células gigantes, indicando intensa proliferação celular, sem 

evidência de reação inflamatória, e presença de quantidade moderada de tecido 

ósseo neoformado, especialmente próximo às áreas de embricamento. 

 No período de 30 dias, o tecido conjuntivo apresentava-se em menor 

quantidade, sem evidência de reação inflamatória, e presença de boa quantidade de 
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tecido ósseo neoformado, próximo as áreas de embricamento e também no restante 

da interface. 

 No período de 40 dias, observou-se uma camada delgada de tecido 

conjuntivo, sem evidência de reação inflamatória, e tecido ósseo neoformado unindo 

o enxerto ao leito receptor em grande área da interface, ocorrendo uma regeneração 

óssea parcial. 

 

5.2 OBSERVAÇÕES HISTOMORFOMÉTRICAS 

 

5.2.1 GRUPO EXPERIMENTAL EI 

 

Na mensuração da espessura total, observou-se diferença significante entre o 

período de 20 dias quando comparado ao período de 30 dias (Figura 15). 

Na mensuração da interface, observou-se diferença significante entre os 

períodos de 10 e 20 dias quando comparados aos períodos de 30 e 40 dias (Figura 

15). 

 

 

 

Figura 15 – Representação veis mensuradas: Espessura total (A) e 

Interface (B), no Grupo Experimental EI. 

a,b,c- Letras diferentes indicam diferença significante. 
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5.2.2 GRUPO EXPERIMENTAL EII 

 

Na mensuração da espessura total, não se observou diferença significante 

entre os períodos analisados (Figura 16). 

 Na mensuração da interface, observou-se diferença significante entre os 

períodos de 10 e 20 dias quando comparados aos períodos de 30 e 40 dias (Figura 

16). 

 

 

Figura 16– Representação gráfica das variáveis mensuradas: Espessura total (A) e 

Interface (B), no Grupo Experimental EII. 

a,b- Letras diferentes indicam diferença significante. 

 

5.2.3 GRUPO EXPERIMENTAL EI X GRUPO EXPERIMENTAL EII 

 

Na análise histomorfométrica, observou-se um melhor desempenho do laser 

no processo de neoformação óssea quando se comparou o Grupo Experimental EII 

com Grupo Experimental EI, nos mesmos períodos, demonstrando diferenças 

significativas em todos os períodos analisados (Figura 17).  
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Figura 17 – Representaçã

experimentais EI e EII nos períodos de 10 dias (A), 20 dias (B), 30 dias (C) e 40 dias 

(D). 

a,b- Letras diferentes indicam diferença significante. 
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6 DISCUSSÃO 

 

Neste estudo objetivou-se avaliar se o adesivo de fibrina promove fixação de 

enxerto do tipo onlay em calvária de ratos, e observar se o uso da laserterapia de 

baixa potência auxilia nesse processo. Após as análises, conclui-se que o adesivo 

de fibrina promoveu integração óssea parcial em enxerto do tipo onlay fixado em 

calvária, e que a laserterapia de baixa potência auxiliou nesse processo de 

regeneração. 

Não existe o material para enxertia dito ideal, mas o osso autógeno é 

consagrado na literatura mundial como o que consegue reunir características 

próximas ao ideal quando comparado aos demais tipos de substitutos ósseos. 

Possui como principal vantagem seu potencial de integração ao sítio receptor capaz 

de fornecer células viáveis à formação óssea por meio da osteogênese, 

osteoindução e osteocondução (KONTIO, 2004; JENSEN et al., 2006).  

O processo de formação óssea tem atraído calorosas discussões no meio 

científico. É sabido que a reconstrução óssea pode ser obtida, basicamente, com a 

aplicação de diversos estímulos sejam eles químicos ou físicos, como o uso dos 

biomateriais, o ultrassom e o uso do laser de baixa potência (ALBERIUS et al., 1996; 

ALBERIUS; GORDH, 1998). 

Neste sentido, o uso dos biomateriais vem ganhando grande apelo na área da 

saúde, sobretudo na cirurgia bucomaxilofacial. Uma grande variedade de adesivos 

teciduais sintéticos como os cianoacrilatos, polisiloxanes, poliuretanes, cola de 

silicone, cola de gelatina e própolis têm sido utilizados nos mais diversos 

tratamentos (PAPATHEOFANIS; BARMADA, 1993; AKAGAWA et al., 2009).  

A fim de constatar a aplicabilidade clínica dos biomateriais, a calvária de ratos 

adultos como modelo experimental possui vantagens para o reparo ósseo, em 

virtude da sua semelhante composição óssea com a mandíbula, o que a levou a ser 

amplamente utilizada para avaliação da osseointegração como evidenciado pela 

literatura (KHADRA et al., 2005; IATECOLA et al., 2013) e utilizado neste trabalho. 

A utilização desses adesivos sintéticos como os cianoacrilatos, polisiloxanes e 

polímeros do acetato, embora levem a uma imediata e consistente adesão, 

mimetizando as fases finais do processo de formação de coagulação (HERMETO et 

al., 2012), são tóxicos e deste modo não apropriados (SHETA; HIDA; McCUEN, 

1990; PAPATHEOFANIS; BARMADA, 1993). 
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Os adesivos de fibrina comerciais (Tisseel® e Tissucol®, Immuno AG, 

Viena, Áustria) são apresentados de forma liofilizada, produzidos a partir do sangue 

de doadores e não são licenciados para uso clínico na Grã-Bretanha e nos Estados 

Unidos, devido ao risco de doenças transmissíveis (EPSTEIN et al., 1986; DAVIS; 

SÁNDOR, 1998). Como mencionado anteriormente, a utilização destes adesivos 

convencionais ainda há, embora pequeno, o risco de hepatite B e vírus da 

imunodeficiência humana (HIV), fato que aumenta a relevância do uso do adesivo 

apresentado. 

As inúmeras vantagens do adesivo de fibrina vêm de encontro com o 

presente trabalho que demonstrou não apenas as aplicações da mesma, mas 

também a utilização de um biomaterial extraído de veneno de serpente sem a 

necessidade de uso de sangue humano o que diminui em muito o risco de infecção 

bem como transmissão de doenças (BARROS et al., 2009). 

O princípio da adesividade da fibrina é o mesmo da formação do coágulo 

hemostático em vasos lesados. A exposição do colágeno do tecido conectivo, após 

lesão vascular, faz com que se inicie o processo de adesão plaquetária e comecem 

a aparecer os primeiros traços da formação de trombina no próprio local da lesão e a 

própria rede de fibrina reforça o tampão em direção ao plasma circundante e ao 

fluido extracelular (PANIS; HAID; SCHEELE, 1979; SCHEELE; GENTSCH; 

MATTESON, 1984). 

Com o avanço das pesquisas novas associações são testadas a fim de 

otimizar as características benéficas da cola de fibrina. A associação da cola ao 

plasma rico em plaquetas e fatores de crescimento tecidual pode sim levar a 

neoformação tecidual em local de enxerto ósseo (HUH et al., 2006; LEE et al.,  

2008). Neste sentido, Lendeckel et al. (2004) demonstraram o uso da cola de fibrina 

associada a células adiposas de origem autóloga no tratamento de defeito 

traumático extenso em calvária em criança, demonstrando neoformação óssea 

completa três meses após o procedimento cirúrgico. 

Deste modo, ficou evidente nos resultados encontrados neste trabalho 

que a cola utilizada forneceu estabilidade do enxerto ao leito receptor mesmo que 

ainda parcial em virtude de ser um material não rígido como placas e parafusos. 

Desta feita, a ancoragem primária diminuída ou deficiência do processo de 

osseointegração podem ocorrer em virtude da ausência de fixação rígida dos 

enxertos ósseos. Saska, Gaspar e Hochuli-Vieira (2009) relataram que as colas, 
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como o cianoacrilato, podem ser utilizadas para fixação de tecidos moles. Nesta 

pesquisa, em tecido ósseo, conseguiu-se uma fixação suficiente com estabilidade 

necessária para a formação óssea no interior da interface enxerto/leito receptor. No 

entanto, uma avaliação adicional em longo prazo seria necessária para verificar a 

completa degradação deste biomaterial e a possibilidade de integração total do 

enxerto. 

A fim de otimizar esse processo de cicatrização, vários estudos têm 

demonstrado que a terapia com laser de baixa potência promove a regeneração 

óssea (BRIGHTON; MCCLUSKEY 1988; RENNO et al., 2007). Em virtude de seus 

efeitos positivos no metabolismo ósseo e na consolidação de fraturas. Renno et al. 

(2007) e Stein et al. (2005) evidenciaram uma importante proliferação osteoblástica 

utilizando o laser de 830 nm com 20 J/cm2. Fato que nos leva a crer na aceleração 

do processo cicatricial com aumento da densidade óssea e a produção mais 

acelerada na formação do calo ósseo como evidenciado por Liu et al. (2007) e 

Pinheiro et al. (2012). 

A fase inicial do processo de regeneração óssea com o uso do laser de 

baixa potência é marcada pelo incremento na angiogênese e a presença de novos 

vasos na área do enxerto, como observado em nosso trabalho, auxilia no processo 

de regeneração (FREITAS; BARANAUSKAS; CRUZ-HOFLING, 2000; PINHEIRO et 

al., 2012). A nova vascularização, os estímulos térmicos e biológicos da terapia por 

laser, geralmente conduzem a uma melhor integração dos enxertos. Nos resultados 

observou-se diferença significante favorável ao Grupo EII, quando se compara à EI, 

em todos os períodos, com uma menor interface e melhor integração do enxerto. 

Estudos anteriores já comparavam a força de adesão entre a cola de 

fibrina e a cola comercial, atentando ao fato desta produzir o dobro de adesão que a 

cola de fibrina fato este que pode ser explicado em virtude da perda do fibrinogênio 

de cerca de 8,5% durante o processo de liofilização da cola de fibrina (GESTRING; 

LERNER, 1983; BRITTAIN et al, 1989). Isto nos leva a atentar ao fato de apesar da 

provável diferença na força de adesão, não há diferença significativa na adesividade 

final em cirurgias realizadas com adesivo comercial e adesivo autólogo (BRITTAIN et 

al, 1989), o que configura como mais uma indicação da cola de fibrina em 

procedimentos cirúrgicos. 

Assim como utilizado neste estudo, a associação de fibrina com o uso do 

laser de baixa intensidade, Iatecola et al. (2013) encontraram neoformação óssea 
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nos defeitos ósseos produzidos em calota craniana de ratos creditando tal fato a 

possível capacidade osteocondutora desta associação, não encontrando infiltrado 

inflamatório significante.  

O uso alternativo do cianocrilato para a fixação de membranas é uma 

realidade (FAROUK et al., 1996). Contudo, toxicidade local e efeito carcinogênico 

tornam uma agravante potencial na escolha deste material (SOUZA et al., 2007). Em 

contrapartida, tanto biodegradável como hemostática, a cola de fibrina por muitos 

anos vem sendo empregada sem efeitos colaterais significantes. Deste modo além 

da vantagem de ser bem mais biológico o uso da cola de fibrina nos moldes deste 

trabalho, devem ser muito mais estudas, deixando de fornecer o biomaterial apenas 

de forma autóloga.  

A utilização do adesivo de fibrina na fixação dos blocos ósseos, em 

ambos os grupos analisados (EI e EII), estimulou significativamente a neoformação 

óssea, sobretudo no grupo com o uso do laser de baixa potência (EII), tanto do 

ponto de vista histológico como histomorfométrico, o que leva à possibilidade do uso 

deste material para fixação de enxertos e na necessidade de maiores estudos 

conferindo a viabilidade biológica deste material nas mais diversas opções 

terapêuticas com malhas, telas ou mesmo na fixação direta de blocos ósseos em 

reconstruções do complexo bucomaxilofacial.   

Tendo em vista a importância das reconstruções ósseas 

maxilomandibulares, torna-se necessário conhecer a viabilidade e a influência dos 

biomateriais, associados ou não a enxertos autógenos, na reparação óssea e 

também na busca por materiais de fixação cada vez mais biocompatíveis e 

reabsorvíveis. Mesmo o osso autogéno carece de mais estudos a fim de prover a 

mesma qualidade como também em quantidade de osso sem a necessidade de 

cirurgias extensas que consagradamente são consideradas de grande morbidade. 

Além disso, teste de resistência à tração do enxerto, assim como tratamentos 

químicos no bloco retirado, pode ser um novo direcionamento para complementação 

deste estudo realizado. 
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7 CONCLUSÕES 

Considerando a metodologia empregada e os dados obtidos nesta pesquisa, 

pode-se concluir que: 

 

a) O adesivo de fibrina derivado do veneno de serpente promoveu 

regeneração óssea parcial em enxerto do tipo onlay fixado em calvária; 

 b) A laserterapia de baixa potência promoveu uma melhora nos resultados 

desse processo de regeneração. 
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