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Resumo 

 
Pallotta, R.C. Avaliação do Efeito da Radiação Laser de Baixa Potência e do Plasma 

Rico em Fibrina na Reparação Óssea em Ratos. [Tese de Doutorado (em 

Farmacologia)]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas; Universidade de São 

Paulo; 2014. 

 

 

O reparo ósseo é regulado por fases: inflamatória, proliferativa e remodelação, 

sendo importante para a qualidade do osso. Terapias têm sido estudadas para 

ajudar neste processo, como Plasma Rico em Fibrina (PRF) e terapia a laser (LBP). 

No entanto os estudos são controversos. O objetivo deste estudo foi analisar o 

impacto da LBP com ou sem PRF no reparo após o defeito ósseo crítico em tíbia de 

ratos. Os animais foram divididos em grupos: hígido, defeito sem tratamento, defeito 

tratado com 3 doses de LBP, PRF sozinho e associado com LBP. A fim de analisar o 

processo de reparo, a tíbia foi removida após 1,3,7,14,21,30 e 60 dias após o 

procedimento, sem qualquer tipo de tratamento para análise histológica e bioquímica  

do curso de temporal. Após determinação do tempo ideal, analisamos os diferentes 

tratamentos. Os resultados mostram que o tempo de curso do procedimento de 

defeito ósseo induz um aumento de IL - 1β e de fosfatase alcalina, sem alterações 

no TNF-α e IL-10 e  diminuição de IL-6. Tratamento LBP induziu a expressão de IL–

10 e inibir IL-1 β, TNF-α, IL-6 e fosfatase alcalina. O tratamento associado reduziu a 

fosfatase alcalina, TNF-α, IL-6 e aumento de IL-10. 

Conclui-se que o tratamento combinado não apresentara melhora significativa no 

reparo ósseo. 

 

 

 

Palavras-Chave: Laser de Baixa Potência. Reparo ósseo. Inflamação. Plasma rico 

em Fibrina. Laserterapia. 
  



   
 

 

Abstract 
 
Pallotta, R.C. The Effect of Low Level Laser Therapy and Fibrin-Rich Plasma on 

Bone Repair in Rats. Doctor. [Thesis in (Pharmacology)]. São Paulo: Instituto de 

Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2014. 

 

 

The bone repair is regulated by phases : inflammatory, proliferative and remodeling 

and is important for bone quality . Therapies have been studied to help in this 

process , as Platelet Rich Fibrin (PRF) and laser therapy (LLLT) . However the 

studies are controversial . The aim of this study was to analyze the impact of LLLT 

with or without PRF repair after the critical bone defects in tibias. The animals were 

divided into groups : healthy male without blemish treatment , defect treated with 3 

doses of LBP , PRF alone and associated with LLLT. In order to analyze the repair 

process , the tibia was removed after 1,3,7,14,21,30 and 60 days after the procedure 

, without any kind of treatment for histological and biochemical analysis of the course 

of time . After determining the optimal time , we analyze the different treatments . The 

results show that the time course of the procedure of defect induces an increase of IL 

- 1β and alkaline phosphatase, without changes in TNF- α and IL-10 and reduced IL-

6. LBP treatment induced the expression of IL -10 and inhibiting IL-1 β , TNF- α , IL-6 

and alkaline phosphatase. The combined treatment decreased the alkaline 

phosphatase , TNF- α , IL-6 and increased IL-10. 

We conclude that combined treatment had not produced significant improvement in 

bone repair. 

 
 
Keywords: Low Level Laser Therapy. Bone Repair. Inflammation. Platelet Rich-

Fibrin. Lasertherapy. 
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1 Introdução  

 

1.1 Epidemiologia das Fraturas e/ou Defeitos ósseos 

 

Mais de 6,2 milhões de fraturas ósseas ocorrem nos Estados Unidos a 

cada ano, sendo que aproximadamente 10% evoluem para complicações na sua 

reparação óssea, por diversos motivos. Mesmo com a maioria das fraturas evoluindo 

para um reparo adequado, mais de 30 milhões de dias de trabalho são perdidos à 

cada ano devido a incapacidade do paciente em realizar suas atividades diarias, 

levando a uma enorme perda de produtividade e renda (1). 

A intervenção por agentes externos para acelerar a reparação óssea torna-se 

interessante pela possibilidade de reabilitação destes pacientes para que estes 

possam retornar às suas atividades normais. Atingir este objetivo é a meta, no 

entanto é essencial expandir nossa compreensão sobre as etapas interdependentes 

de reparo das fraturas e de como elas contribuem 

para um osso biomecanicamente funcional (2). 

 

1.2 Controle da Formação Óssea 

 
O reparo ósseo é um processo que recaptula aspectos do desenvolvimento e 

crescimento do esqueleto, envolvendo diversos componentes extracelulares, 

celulares e fatores de crescimento. O reparo ósseo histologicamente é dividido em 

quatro fases, caracterizadas por eventos celulares e moleculares específicos 

baseados em décadas de observação do reparo ósseo em modelos animais e 

humanos, embora na prática é difícil a delimitação (1). 

Os mecanismos envolvidos do reparo ósseo podem ser celulares através de 

fatores inflamatórios, vasculares, precursores osteocondrais e osteoclastos e 

moleculares através da presença de determinadas citocinas pró-inflamatórias, 

fatores de crescimento pró-osteogênicos e fatores angiogênicos; responsáveis pelo 

recrutamento celular e por estimular a diferenciação e crescimento (1,2). 
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O modelo de reparação óssea em 04 estágios 
 

1º Estágio: INFLAMAÇÃO 

Após a fratura óssea há um rompimento da integridade tecidual, 

interrompendo a função vascular normal e distorcendo a arquitetura óssea, 

provocando reação inflamatória inespecífica. O extravasamento vascular dentro do 

leito acometido é composto de plaquetas degranuladas, macrófagos e outras células 

inflamatórias (granulócitos, linfócitos e monócitos) e cada componente é responsável 

pelas seguintes funções: combate de infecções, secreção de citocinas e fatores de 

crescimento. Outra característica histológica é a presença de trombo 

fibrocartilaginoso. (1,2) 

A resposta celular coordena e envolve a secreção de diversas citocinas e 

fatores de crescimento, incluindo fator de transformação β (TGF- β), fator de 

crescimento de derivação plaquetária (PDGF), fator de crescimento de fibroblasto 2 

(FGF-2), fator de crescimento vascular endotelial (VEGF), fator estimulador de 

colônia de macrófagos (M-CSF), interleucinas 1 e 6 (IL-1 e IL-6), proteína óssea 

morfogenética 2 (BMP-2) e fator de necrose tumoral α (TNF- α). Estes marcadores 

celulares são responsáveis pelo início da cascada do reparo ósseo (IL-1, IL-6 e TNF-

α) e início da formação do calo ósseo (TGF-β, PDGF, BMP-2). (1,2) 

 

2º Estágio: FORMAÇÃO DO CALO FIBROCARTILAGINOSO 

Devido o reparo ósseo possuir algum nível de instabilidade mecânica, a 

reparação é feita através da ossificação endocondral, ou seja formação óssea 

precedida de matriz cartilaginosa. (1,2) 

As células dominantes da matriz são os condrócitos e fibroblastos, 

responsáveis pelo suporte mecânico da reparação óssea e a produção de calo 

ósseo semi-rígido, a princípio avascular q será substituído gradativamente por osso 

medular vascularizado. Os condrócitos provenientes de células progenitoras 

mesenquimais se proliferam e sintetizam tecido fibrocartilaginoso / granulomatoso, 

que depois é substituído por cartilagem. Esta cartilagem cresce e margina um centro 

fibrocartilaginoso unindo-se ao centro dos fragmentos fraturados e este estágio é 
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caracterizado morfologicamente poela presença de condrócitos hipertrofiados que 

mineralizam a matriz cartilaginosa antes da apoptose. (1,2) 

Os principais sinalizadores celulares da condrogênese e começo da 

ossificação endocondral são o TGF-β2 e 3. Já  na proliferação celular durante a 

ossificação intramembranosa, seja na proliferação de fibroblastos ou na proliferação 

e diferenciação celular os responsáveis são BMP-5 e 6. Em relação ao crescimento 

vascular as angiopoietinas I e II são responsáveis pelos vasos maiores e irrigação 

acessória dos vasos já existentes e seu sinnalizador é o fator de crescimento 

vascular endotelial (VEGF). (1,2) 

 

3º Estágio: FORMAÇÃO DO CALO ÓSSEO PRIMÁRIO  

Estágio com maior atividade osteogênica, ou seja, maior nível de atividade de 

osteoblasto e formação de matriz óssea mineralizada, caracterizando assim a 

formação óssea primária ou calo ósseo primário, este com formato irregular. A 

formação deste calo ósseo primário independe em alguns casos do suporte 

cartilaginoso, acontecendo simplesmente fenômeno de aposição e reabsorção 

óssea. (1,2) 

O início de formação da matriz celular óssea depende da combinação dos 

proteináceos e matriz extracelular mineralizada, medida pela presença de M-CSF e 

RANKL (ligante do receptor ativador de ligante NF-κB), sintetizada por osteoblastos 

maduros, diferenciados à partir de osteoprogenitores na presença de fatores 

osteogênicos membros da família da BMP (proteína morfogenética) BMP-3,BMP-

4,BMP-7 e BMP-8. (1,2) 

Esta fase é caracterizada por ampla rede de vasos sanguineos formados por 

diversos fatores de crescimento como VEGF e BMP-5 e 6, fundamentais na 

formação óssea responsaveis pelo aumento do aporte sanguineo do local afetado e 

neoformação óssea pela diferenciação de osteoblasto. (1,2) 

 

4º Estágio: REMODELAMENTO ÓSSEO  

O estágio final do reparo ósseo é caracterizado por um remodelamento 

visando seu retorno ao formato ósseo original, atuando diretamente no calo ósseo 

secundário. 
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Inicialmente há conversão da matriz óssea irregular em osso, processo 

regulado pela reabsorção seguida de formação óssea; as células osteóides têm 

papel fundamental na proteólise de elementos osteóides antes deste evento. (1,2) 

A célula principal envolvida no fenômeno de reabsorção da mineralização 

óssea é o osteoclasto que origina da diferenciação e fusão de células 

hematopoiéticas. Estes aderem na superfície mineralizada formando um espaço 

preenchido por ácido e proteinases, provocando sua desmineralização. Os produtos 

da degradação são removidos principalmente por macrófagos. Após a reabsorção 

da matriz, os osteoclastos tornam-se inativos e sofrem apoptose, estimulando a 

ativação de osteoblastos na superfície erosiva. (1,2) 
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1.3 Papel das principais Citocinas envolvidas no reparo ósseo 
 

 Neste processo, a presença de substâncias bioativas secretadas por 

osteoblastos são de fundamental importância para a indução, sobrevivência e 

manutenção do osteoclasto, sendo elas IL-1, IL-6 e o receptor ativador de ligante 

NF-κB (RANKL) que coordenam o processo de formação e reabsorção óssea. A 

osteoprotegrina (OPG) e o TGF-β também participam deste processo. O primeiro 

antagoniza a diferenciação de osteoclasto e a redução do segundo é traduzido pela 

diminuição do estabelecimento da medula óssea. (1,2) 

 

IL-1β; 

  

 Esta quando aumentada durante o processo inflamatório, modula a 

proliferação e diferenciação de células esqueléticas in vivo, e afeta o seu 

crescimento in vitro, e participa da interação entre elas, como por exemplo a 

proliferação de osteoblastos durante a fase aguda do reparo ósseo; ela inibe a 

proliferação e diferenciação de condroblastos.(6) 

 A interação celular descrita leva a proliferação e mineralização de pré-

osteoblastos, tendo atividade osteoblastogênica; quando associado com a presença 

de TNF, eles convergem para o NF-κB promovendo a aumento das concentrações 

de COX-2, sendo este essencial para a diferenciação de osteoblastos in vivo (6,7). 

 A ação desta citocina é bimodal, tendo altas concentrações na fase inicial, 

inflamatória, e durante o remodelamento. Por este dado ela pode regular a 

diferenciação de células tronco na diferenciação e formação da cartilagem no reparo 

da fratura (5,6,7). 

 

TNF-α; 

  

 Os osteoclastos são células multinucleadas formadas pela fusão de células 

mononucleadas (monócitos); assim que formadas a sua ativação é feita por duas 

vias de sinalização, a primeira pelo fator de estimulação de colonização de 

macrófagos (M-CSF), o qual sinaliza seu receptor c-Fms, e a segunda pela via do 

RANKL ativando seu receptor. Estudos com ratos knockout para M-CSF ou RANKL 
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não formam osteoclastos e possuem osteopetrose, logo esta citocina possui papel 

catabólico na inflamação e no reparo tecidual.(3,4,5)  

 Terapias anti-TNF foram aplicadas em diversos casos de doenças 

inflamatórias sérias, como artrite reumatóide, degeneração do disco intervertebral, 

dentre outros e pode promover a regeneração de doenças articulares. (4,5) 

 Durante o reparo ósseo, o TNF está envolvido na reparação subcondral e 

cartilaginosa, e quando bloqueado nos processos iniciais, até 2 semanas da 

confecção do defeito ósseo, levam a uma melhor reparação, se comparados com a 

inibição por períodos maiores, sendo prejudiciais, concluindo que inflamações 

intensas interferem na reparação tecidual, gerando efeitos adversos. A remodelação 

completa da cartilagem e osso subcondral é importante para reestabelecer as 

funções mecânicas e biológicas, 

 

IL-6; 

 

 A inflamação é o componente chave para reparação tecidual e óssea, a 

leucocitose é parte deste fenômeno e integra a reparação, o infiltrado neutrófilico, 

particularmente, é aliado para estabelecer a condrogênese e ossificação 

endocondral. A IL-1 é liberada nos primeiros momentos do processo inflamatório, 

tendo papel proliferativo e catabólico, também estimula a expressão de IL-6 pelos 

osteoblastos, alterando a homeostase e reparo ósseo, quando presente produz de 

RANKL pelos osteoblastos, e em troca cataliza a formação de osteoclastos, e 

estudos demonstram níveis elevados durante o remodelamento do calo 

intramembranoso assim como o remodelamento ósseo secundário associado a 

ossificação endocondral. (2,4) 

 A IL-6 está associada a osteoclastogênese, enquanto o M-CSF e RANKL são 

quimiocinas que causam a proliferação e diferenciação final dos pré-osteoclastos, 

esta citocina tem papel dualístico na inibição direta dos precursores de osteoclastos 

e aumento direto do RANKL pelos osteoblastos, porém em animais knockouts 

observa-se redução de RANKL, mas não sua erradicação, tanto que estudos 

demonstram redução nos números de osteoclastos por volta de 2 semanas se 

comparados com ratos normais, gerando osso com maior rigidez durante o processo 
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de reparo, sugerindo menor remodelamento ósseo e maior período para atingir o 

osso intacto. (1,2,4,5) 

 

IL-10; 

 

 Para o acontecimento do reparo ósseo é necessária a inflamação, porém 

quando intensa ela produz perda óssea, como em doenças como a artrite 

reumatóide e periodontite, e sua presença ativa mecanismos que a restringem e 

limitam a perda ou dano tecidual. (7,8) 

 O mecanismo de formação de osteoclastos é feito pela indução dos fatores 

inflamatórios, caso das citocinas pró-inflamatórias (IL-1, IL-6, TNF), pela indução do 

derramamento e ativação de receptores M-CSF, levando a um aumento de ligante 

RANK. (7) 

 A IL-10 é uma citocina anti-inflamatória, atuando na supressão de citocinas 

inflamatórias, e no caso do reparo ósseo ela diminui potentemente a expressão de 

RANKL, este conhecido como regulador principal da osteoclastogênese. (6,7) 
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Figura 1 – Desenho esquemático do papel das citocinas IL-1β, TNF- α, IL-6 e IL-10 

no recrutamento, diferenciação e funcionamento de células durante o reparo ósseo. 

Atuação das principais citocinas, estimulando (+) ou inibindo (-) a via para recrutar 

células osteoprogenitoras e originar os osteócitos ou formar e diferenciar os 

osteoclastos. Observamos que a IL-1 e IL6 estimulam a migração de células 

osteoprogenitoras para formação de osteoblastos; e com ação dual, a IL-6 estimula 

a produção de ligante RANK, este atuando em conjunto com o M-CSF, com seus 

n;iveis aumentados na presença de TNF-α, estimula a formação e ativação de 

osteoclastos, em compensação, quando há altos níveis de IL-10, o processo é 

invertido, pois inibe a reabsorção óssea e aumenta a deposição de matriz 

extracelular. 

 

 
1.4 Defeitos e Fraturas ósseas 

 
Segundo estimativas do centro de controle e prevenção de doenças do 

governo dos EUA, em 2004 houve mais de 320.000 internações hospitalares por 

fratura de quadril, na maioria em idosos, um aumento de 3% se comparado ao 

período de 1996 à 2004. Em relação aos defeitos ósseos, estes geralmente estão 
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associados à deformidades congênitas e neste caso os numeros foram de 120.000 

nascimentos com deformidades congênitas ósseas em 2002. (3,4) 

 As fraturas ósseas ocorrem por diversas razões como: traumas diretos, seja 

ele por arma de fogo ou acidentes, torções ou quedas. Essas fraturas causam 

diversos danos teciduais ao seu redor como: irritação nas terminações nervosas 

(dor), sangramentos, espasmos musculares e deformidades em alguns casos. (3,5) 

 Existem diversas formas de descrição de fraturas ósseas, sendo elas: 

- Exposta ou não: quando existe o rompimento da integridade da pele, 

podendo haver comunicação do meio interno com o meio externo. 

- Descrição do traço de fratura: se a fratura rompe por total a região cortical 

óssea ela é considerada completa, porém, se houver apenas o 

rompimento parcial, ela recebe o nome de galho verde; Quando existe 

uma fratura com presença de diversos pedaços, recebe o nome de 

cominuta e quando há mais de um local fraturado recebe o nome de 

fratura composta. (2,3,4,5,9,10) 

 
1.5 Terapias para reparo ósseo 
 
 O tratamento das doenças ósseas é bem amplo e depende do diagnóstico e 

da extensão da lesão. Em casos de fratutas elas podem variar, desde tratamentos 

mais conservadores, como por exemplo a completa imobilização do osso afetado 

com utilização de diversos materiais tais como curativos de gesso ou contensores ou 

por intervenções cirúrgicas para ter acesso à fratura e colocação de biomateriais 

para sua correção. 

 Os defeitos ósseos provenientes de malformações congênitas ou de seqüelas 

cirúrgicas, como na remoção de tumores ou de traumas não corrigidos ou muito 

extensos, são corrigidos através de enxertia óssea, colocação de próteses 

biocompatíveis e mais recente através da engenharia tecidual, como por exemplo a 

utilização de substâncias indutoras de formação óssea (BMPs), tecidos sintéticos e 

concentrados plaquetários, como utilizado neste trabalho. 
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1.5.1 Concentrado plaquetário 
 

1.5.1.1 Histórico e técnicas 
 
 Inicialmente, o concentrado plaquetário foi utilizado para tratamento e 

prevenção de hemorragia em casos severos de trombopenia e denominava-se 

plasma rico em plaquetas (PRP), com concentração de 0,5X1011 de plaquetas por dL 

de sangue. Os produtos derivados do sangue foram primeiramente utilizados há 

aproximadamente 40 anos atrás para o fechamento de feridas e para estimular a 

cicatrização com o uso da cola de fibrina (11,12). 

As plaquetas possuem altas quantidades de fatores de crescimento, PDGF, 

TGF-β e VEGF, sendo capazes de estimular a proliferação celular, angiogênese e 

remodelamento da matriz e o seu uso para melhorar a cicatrização em alguns casos 

apresenta um real benefício. Os concentrados são fornecidos comercialmente em 

diversos kits, protocolos e centrífugas específicas e em sua maioria são chamados 

de PRP.(11,12,13) 

Para a confecção destes concentrados plaquetários, o sangue é recolhido 

com ou sem uso de anticoagulante, dependendo da forma em que será utilizado, 

sendo imediatamente centrifugado por uma ou diversas vezes e após isto ele fica 

disponível para aplicação na terapia desejada. A forma mais recente disponível de 

concentrado plaquetário é o plaqueta rica em fibrina (PRF) de Choukroun´s. Neste 

caso, o sangue é coletado sem anticoagulante e imediatamente centrifugado, onde 

ocorre sua coagulação natural fornecendo um gel rico em fibrina e leucócitos, sem a 

necessidade de modificação bioquímica do sangue, ou seja sem anticoagulantes, 

trombina ou cloreto de cálcio, tendo a vantagem de não causar nenhum tipo de 

reação no organismo a ser implantado. (11, 14) 

 

1.5.1.2 Parâmetros e classificação 
 

Há diversos tipos de concentrados plaquetários com diversas características, 

por este fato é necessária a classificação de acordo com:  
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- Relação à preparação dos kits e centrifugações, como por exemplo a 

duração do procedimento, custo dos equipamentos e kits, tamanho da 

centrífuga e a ergonomia do kit e complexidade do procedimento;(15,16)  

- Segundo com relação a concentração do que contêm o concentrado, como 

o volume final, eficácia na coleta de plaquetas e leucócitos e sua 

preservação durante o processo; (15,16,17) 

- Avaliação quanto a rede de fibrina, avaliando a concentração de 

fibrinogênio durante a preparação, sua polimerização e integridade no 

processo.(15,16) 

Diante deste processo de classificação, as diferenças entre: Plasma rico em 

plaquetas e pobre em leucócitos (P-PRP), Plasma rico em plaquetas e leucócitos (L-

PRP), Plasma pobre em fibrina e pobre em leucócitos (P-PRF), Plasma rico em 

fibrina e pobre em leucócitos (L-PRF: Choukroun´s) são feitas de acordo com a 

tabela abaixo, de acordo com a definição dos parâmetros elucidados abaixo: 

(15,16,17) 
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Tabela de Definição dos parâmetros 

Parâmetros Subparâmetros Definição 

Preparação 

do Kit e 

centrifugação 

 

 

Tamanho e peso da 

centrífuga necessária para 

o método 

• Pesada 

• Leve e compacta 

• Pesada mas potencialmente 

leve 

Duração do procedimento 

(da coleta ao uso) 
• Rápido (-20min) 

• Longo (20-60min) 

• Muito Longo (+1h) 

Custo • Muito barato (-€5) 

• Barato (€5-€50) 

• Caro (+€50) 

Ergonomia • Muito simples (++) 

• Simples (+) 

• Complexo (-) 

• Muito complexo (--) 

Plaquetas e 

leucócitos 

 

Volume final (relacionado 

com a amostra inicial de 

sangue) 

• Grande (+25%) 

• Pequeno (-25%) 

• Variável 

Eficiência da coleção de 

plaquetas e leucócitos 

• Excelente (+80%) 

• Bom (40-80%) 

• Baixo (-40%) 

• Desconhecido algumas vezes 

• Sem leucócitos, devido a 

técnica 

Preservação dos 

Leucócitos e plaquetas 
• Saudáveis 

• Danificados 

• Desconhecidos 

• Ativados, quando a 

centrifugação é induzida 

durante a centrifugação 
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Fibrina 

 

 

Concentração de 

Fibrinogênio e densidade 

de fibrina 

• Alta densidade 

• Baixa densidade 

Tipo de polimerização da 

fibrina 

• Forte, principalmente 

trimolecular ou junção 

equilateral 

• Fraca,principalmente 

tetramolecular ou junção 

bilateral 

 
 Devido a todos estes parâmetros de classificação, o PRF é o melhor dentre 

todos, pois apresenta fácil manipulação, sendo necessária somente coleta da 

amostra SEM uso de anticoagulante, e única centrifugação, volume final alto, com 

altas quantidades de leucócitos e rede de fibrina íntegra e com forte ligação 

molecular, além de não provocar reações alérgicas devido ao acréscimo de 

substâncias químicas. (15,1,17,18) 

 

1.5.2 Laserterapia 
 

A palavra Laser origina-se do acrônimo (palavra formada pelas iniciais de 

outras palavras) de Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, ou 

Amplificação da luz por emissão estimulada de radiação. Deriva por analogia de 

outro acrônimo: MASER, ou Microwave Amplification by Stimulated Emission of 

Radiation. O maser foi o princípio dos estudos que conduziram os pesquisadores à 

descoberta do laser (19). 

 

1.5.2.1 Características da luz LASER 
 

O decaimento espontâneo de um dos átomos para o estado fundamental 

começa a provocar a emissão estimulada dos demais átomos e conseqüente 

produção de luz.  Somente a luz que se propaga ao longo do eixo principal do laser 

é que vai sofrer as várias reflexões no interior da cavidade ressonante, fazendo com 



           
        

 23 

que haja emergência de um feixe de luz. As principais características desse feixe 

emergente são as seguintes: (20,21,22) 

• A luz laser é monocromática - a energia carregada pelo fóton estimulante e 

pelo fóton emitido são as mesmas. Portanto, a luz laser é composta de apenas um 

comprimento de onda, enquanto uma fonte de luz incandescente é formada por 

vários comprimentos de onda.  

• A intensidade do feixe laser pode ser extremamente grande, ao contrário 

das fontes de luz convencionais. Sua potência pode atingir ordens de tera watt (1012 

W). Essas grandes intensidades ocorrem em lasers pulsados, onde a energia 

acumulada em longo tempo é emitida toda em um intervalo de tempo muito 

pequeno, da ordem de 10-12 s. 

• Caráter direcional do feixe laser - o feixe resultante é constituído de ondas 

caminhando na mesma direção; ou seja, todo feixe propaga-se na mesma direção, 

havendo um mínimo de dispersão. 

• Coerência - a radiação é espacialmente coerente se as ondas sucessivas da 

radiação estão em fase e temporalmente coerente se os trens de onda têm todos a 

mesma direção e o mesmo comprimento de onda (20,23,24).  

 

1.5.3 O Laser e sua ação 

 

1.5.3.1 Terapias Anti-inflamatórias 
 

Embora o uso de laser nas mais diversas áreas da medicina, odontologia, 

fisioterapia venha crescendo vertiginosamente nas duas últimas décadas, o 

conhecimento básico de seu funcionamento ainda é muito deficiente pelos 

profissionais, principalmente aqueles que não foram especificamente treinados. 

No Brasil, a introdução da tecnologia do laser foi bastante tardia em 

comparação com outros países, principalmente Europa e Estados Unidos. Os 

trabalhos pioneiros nesta área remontam à segunda metade da década de 80. 

(20,21) 

O efeito de estimulação com Laser de Baixa Potência (LBP) depende do 

comprimento de onda, da dose e da intensidade da luz utilizada na irradiação (25) 
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A coerência é uma das propriedades da luz laser, como citada acima, mas ao 

penetrar no tecido, esta propriedade se perde nos primeiros extratos da pele. Isto 

ocorre devido à grande variedade de estruturas celulares que compõe a pele (26). 

Segundo esses autores, apesar da perda da coerência da radiação do LBP no 

interior dos tecidos, esta é absorvida pelas células gerando alterações no seu 

metabolismo tanto em tecidos superficiais como profundos (27,28). 
Acredita-se que a ação do laser de baixa potência sobre o tecido está 

relacionado a possibilidade dele inibir o aparecimento de fatores quimiotáxicos nos 

estágios iniciais da inflamação; de interferir com os efeito dos mediadores químicos 

induzidos pela inflamação (26,27,28,29,30,31); inibir a síntese das prostaglandinas  

além de inibir o esfíncter pré-capilar, através de mediadores químicos. Estudos 

adicionais sobre o efeito anti-inflamatório do laser de baixa potência ainda se fazem 

bastante necessários. (32,33) 

O uso de laser na prática clínica para o efeito anti-inflamatório em diferentes 

patologias  baseia-se em um número já razoável de publicações de caráter 

científico. Nos últimos anos, inúmeros estudos clínicos aleatorizados, placebo-

controle foram realizados, fazendo com que a Terapia Laser já seja considerada 

como alternativa terapêutica para várias doenças.  

Recentemente, vimos acumulando experiência em trabalhos experimentais e 

clínicos com a aplicação do Laser da Baixa Potência em diferentes situações. (20-

48). Durante este tempo, fomos capazes de caracterizar o efeito da Terapia com 

Laser de Baixa Potência na reação inflamatória de edema de pata, pleurisia e 

dermatite, hiperreatividade de vias aéreas em ratos e camundongos, e tendinite de 

Tendão de Aquiles em humanos. No entanto, é muito importante ressaltar que muito 

pouco se conhece a respeito do mecanismo de ação dos laseres infra-vermelhos. 

Neste sentido, os estudos experimentais com estes comprimentos de onda 

assumem grande relevância para o esclarecimento do mecanismo de ação da 

terapia. Atualmente os laseres de comprimento de onda na faixa do infra-vermelho 

são os mais utilizados em doenças inflamatórias articulares e músculo-esqueléticas, 

sem sombra de dúvida. 

Tendo em vista os dados apresentados anteriormente, a importância da 

utilização de terapias não medicamentosas representa um fator altamente relevante 

para o Sistema de Saúde, especialmente em países subdesenvolvidos. No entanto, 
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o estabelecimento de parâmetros clínicos para a utilização desta técnica se faz 

ainda extremamente necessário. (37-39) 

 

1.5.3.2 Ação da irradiação da Luz Laser sobre tecido ósseo 

 Os efeitos da luz laser sobre os tecidos começaram a ser descrita por Mester 

e cols em 1972, observando a acelerada reparação da ferida na pele. 

Posteriormente, foram realizados estudos sobre diversos modelos experimentais 

envolvendo outros tecidos, onde foi ratificado tal fato (42,43,44). 

 No mundo há diversos casos de traumas ósseos, estes causados por 

acidentes de origens diversas ou atos cirúrgicos, e patologias ósseas, dentre eles os 

tumores e cistos ósseos. O efeito causado pela fototerapia de aceleração da 

reparação óssea, pode representar um benefício em potencial, pois; Melhora o pós-

operatório do paciente, Diminui o tempo de recuperação com sessões de 

reabilitação dos movimentos articulares; Gera menores perdas financeiras à 

economia, onde o indivíduo retorna ao trabalho e às atividades diárias em menor 

tempo (42,45-50). 

Devido à propriedade de reparação tecidual acelerada, foram realizados 

estudos em diferentes modelos experimentais de laboratório e estudos clínicos, na 

tentativa de desvendar o mecanismo de ação e as alterações de sinalização celular 

nas áreas irradiadas pela luz laser (51,52). 

Inúmeros trabalhos comprovam a reparação óssea acelerada, com a 

quantificação por cortes histológicos e observações clínicas, porém o mecanismo 

ação da fototerapia sobre a superfície óssea não foi bem esclarecido, apenas foi 

esclarecido em diversos estudos que a fototerapia não age sobre a osteossíntese 

óssea diretamente, e sim cria uma série de condições ambientais melhorando a 

reparação óssea, acelerando a  proliferação e diferenciação celular (45-47). É 

importante ressaltar, que para a ocorrência da aceleração da proliferação e 

diferenciação celular são necessários o aumento de diversas substâncias bioativas, 

dentre elas os fatores de crescimento e citocinas, citados anteriormente (49,50). 

Segundo estudos, a laserterapia agiria modulando diversos processos 

metabólicos aumentando o potencial regenerativo dos tecidos. Em trabalhos 

recentes, GERBI e cols, constataram histologicamente um menor período de 

integração entre o tecido ósseo e os biomateriais, BMPs e enxertos ósseos 
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liofilizados, em animais submetidos à irradiação à laser diariamente por quinze dias 

(49,52). 

Este e outros trabalhos observaram este mesmo efeito in vivo e in vitro, 

porém, sugerem modulação de diversos fatores de crescimento, dentre eles o IGF, 

PDGF e BMPs; diversas citocinas, como IL-1β e TNF-α, no período mais inicial da 

reparação óssea; além de fatores teciduais como  aumento da deposição de 

colágeno tipo I e II (46-60). 
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2 Hipótese 

 

Visto que o Plasma Rico em Plaquetas, assim como a radiação laser de baixa 

potência parecem acelerar o processo de reparação tecidual, pensamos que a 

associação das duas terapias pode resultar em uma ação sinérgica, potencializando 

a reparação óssea. 
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3 Objetivos 

 

O presente trabalho visa investigar os efeitos da associação entre as terapias 

com plasma rico em fibrina e laser de baixa potência na reparação óssea, utilizando 

modelo experimental de defeito ósseo em tíbia de ratos. 
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4 Material e Métodos 

 

4.1 Animais 
 

Foram utilizados ratos Wistar machos pesando entre 150 e 200g ( +/- 60 dias 

de vida), com livre acesso a água e ração, provenientes do Biotério do Instituto de 

Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo. 

Os animais foram mantidos em ambiente com temperatura controlada e ciclo 

claro/escuro de 12 horas. 

 

4.2 Confecção de defeito ósseo no osso tibial 

 

 Os animais foram anestesiados com auxílio de ketamina (90 mg/Kg) e xilazina 

(10 mg/Kg) e fixados em mesa de cortiça. 

 À seguir Foi realizado incisão sobre a pele na parte postero-lateral da tíbia à 

direita, divulsão dos planos subcutâneos e musculares, acesso ao periósteo da tíbia 

na região proximal, confecção de furo 04 mm abaixo da articulação do joelho com 

auxílio de broca com 05 mm de comprimento e 1.3 mm de espessura. Após 

confecção de furo os animais foram ou não tratados, dependendo do grupo que 

pertence, para assim realizar a sutura por planos. 

 

4.2.1 Determinação do tempo de evolução da doença 

 

 Após os animais serem submetidos à confecção de defeito ósseo, há 

necessidade de determinar os parâmetros de recuperação óssea por aspectos 

histológicos e bioquímicos. 

 De acordo com a literatura, a reparação óssea completa se dá em longos 

períodos, por este fato os animais submetidos à procedimento sem tratamento foram 

observados no período de: 1º, 3º,7º,14º,21º,30º e 60º dia após realização de 

procedimento, para determinação dos parâmetros bioquímicos e histológicos. 
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4.2.2 Divisão dos grupos experimentais 

 

 Após a determinação dos parâmetros bioquímicos e histológicos através do 

curso temporal da defeito ósseo, os animais foram divididos em grupos de 05 

animais cada e submetidos imediatamente a diversos tratamentos, conforme 

especificado abaixo: 

 Grupo I – Íntegro: sem procedimento cirúrgico.  

 Nos demais grupos foi realizada a confecção do defeito ósseo e tratado 

conforme descrito abaixo: 

 Grupo II – Controle: sem tratamento. 

 Grupo III – PRF: tratado com PRF. 

 Grupo IV – Laser 1J 

 Grupo V – Laser 3J 

 Grupo VI – Laser 6J 

Grupo VII – PRF + Laser 1J 

 Grupo VIII – PRF + Laser 3J 

 Grupo IX – PRF + Laser 6J 

 

 

4.2.3 Protocolo de tratamento 
 

Foi utilizado o Laser Diodo de Baixa Intensidade Thera-laser (DMC©, - Brasil), 

com os seguintes parâmetros: 

- comprimento de onda de 810nm 

- potência de 100mW, ondas contínua. 

Foram utilizadas energias de 1, 3 e 6 Joules. 

 O tratamento Laser foi realizado sobre a pele, durante sete dias consecutivos, 

começando no pós-operatório imediato. As irradiações foram realizadas no período 

da manhã. 

Após o período definido de acordo com a curva temporal, os animais foram 

anestesiados com auxílio de Hidrato de cloral à 10% (0,2ml/100g), e sacrificados por 

descolamento cervical, para coleta de osso tibial direito. 
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4.3 Confecção de concentrado plaquetário (PRF) 

 

 A obtenção de PRF foi realizada pela primeira vez por Choukroun e 

colaboradores em 2005, com a vantagem de eliminar os riscos associados com o 

uso de trombina bovina, descritos acima. O PRF é obtido por uma sequência de 

preparações descritas abaixo: 

 Através de punção cardíaca foi coletado 500µl de sangue, transferido para 

eppendorf sem anticoagulante e colocado imediatamente em centrífuga (ANVLAB) 

com velocidade de 2.700rpm por 12 minutos. O produto resultante é constituído por 

três camadas, a superior constituída por plasma pobre em plaquetas, o meio 

formado por PRF e a inferior contendo células sanguíneas vermelhas. 

Para a obtenção correta do PRF é necessário a rápida coleta sanguínea e 

sua imediata centrifugação antes da formação dos eventos de coagulação. O PRF é 

obtido em forma de membrana pela simples eliminação dos fluidos da amostra 

sanguínea. 

 

4.4 Análises bioquímicas 
 

4.4.1 Quantificação de IL-1β, IL-6, TNF- α, IL-10 do osso tibial pelo método de 

ELISA. 

 Após a remoção do osso tibial, realizou o congelamento rápido e a seguir a 

pulverização da amostra com auxílio de pulverizador. O material coletado foi posto 

em solução tampão (TRIS 50mM pH7,4  + inibidor PMSF 0,5M), e homogeneizado 

por 30 segundos com haste especial acoplada a homogeneizador. 

 Após formar homogenato, elas foram centrifugadas a 1500 rpm por 10 minutos. 

Em seguida o sobrenadante foi separado e armazenado à temperatura de –80 °C 

até sua utilização. 

 O método de quantificação utilizado foi o de “dual set”. As placas de ELISA 

foram tratadas para a colocação de anticorpo específico. 

 Em cada poço da placa foi adicionado 100 µl de solução contendo anticorpo 

de captura específico em diferentes concentrações para IL-1ß (14,4 µg), TNF-α, IL-6, 

e IL-10 ((72 µg) à 4 ºC sob agitação por 12 horas. Após esse período colocou-se 100 
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µl de reagente diluente (Albumina sérica bovina à 1% diluída em solução PBS) sobre 

cada poço da placa, por um período de 01 hora sobre o agitador. Após 1 hora as 

placas foram lavadas e secas para formação de curva padrão e quantificação das 

amostras e em cada poço da placa foi adicionado 100 µl da amostra ou da curva 

padrão e permaneceram por 12 horas a temperatura de 4 ºC sem agitação. Após 

este período foi realizada a detecção das citocinas através de  aplicação de 

anticorpo específico em diferentes concentrações em cada poço da placa: IL-1β (6,3 

µg), TNF-α (4,05 µg), IL-6 (7,2 µg),  IL-10 (5,4 µg) por 02 horas. 

 Para iniciar a revelação da reação foi adicionado 100 µl de solução de 

estreptavidina-HRP à cada poço da placa, deixando os poços protegidos da luz e 

sob agitação durante 20 minutos; a seguir a placa foi lavada com solução específica 

e adicionado 100 µl de solução de substrato (H2O2 e Tetrametilbenzidina em 

proporções iguais) em cada poço da placa. A reação de revelação é interrompida 

com a adição de 50µl de solução de parada (ácido Sulfúrico 2N). 

 As leituras das placas foram realizadas em leitor de ELISA (Espectra Max 

plus 384, EUA) a 450 nm e corrigidas a 540 nm. 

 

4.4.2 Quantificação de Fosfatase Alcalina no soro sanguíneo circulante pelo método 

de ELISA. 

 Antes da eutanásia dos animais, é coletado sangue com auxílio de seringa 

acoplada a agulha sem o uso de anticoagulante através da punção cardíaca nos 

ratos. 

 Após 10 minutos da coleta, o tubo contendo a amostra de sangue é então 

centrifugado a 5.000 rpm por 03 minutos para a separação do soro e parte vermelha 

do sangue; o soro é então colocado em novo tubo, e armazenando em freezer, à 

temperatura de –80 °C até sua utilização.  

 A reação para detecção dos níveis de fosfatase alcalina é confeccionada da 

seguinte maneira:  

 Primeiramente, é misturado solução tampão contendo Dietanolamida (DEA) 

contendo cloreto de magnésio com solução de substrato, que contêm p-nitrofenil 

fosfato (p-NFF), na proporção 04:01, respectivamente. Este reagente é incubado por 

alguns minutos.  
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 Enquanto ocorre a incubação, em placa de ELISA, coloca-se 2 µl da amostra 

em cada poço da placa; a este é adicionado 200 µl  de reagente único, previamente 

incubado. 

A absorbância é feita no comprimento de onda 405 nm a 37 °C, no período de 

03 minutos e 20 segundos, iniciando a leitura 20 segundos após começo da reação, 

havendo outras leituras em 1, 2 e 3 minutos após a primeira leitura, o cálculo é feito 

pela absorbância de Fosfatase alcalina (U/l) a 405 nm = ∆A/min x 5.460. Determinar 

a diferença da média de Absorbância/min (∆A/min), subtraindo cada leitura da 

anterior e fazendo a média dos valores. Utilizar esta média para os cálculos. 

  

4.5  Análise Histológica 
 

Microscopia de luz (óptica) 
As amostras do tecido foram fixadas em formol a 10% por um período de 72 

horas. Posteriormente as amostras foram desidratadas e submetidas a uma série 

gradativa de banhos de álcool, começando com 50% e progredindo até o álcool 

absoluto 100% (SYNTH). Em seguida o tecido Foi diafanizado com Xilol por 4 horas 

(SYNTH) para impregnação (embebição) e inclusão em Paraplast ® das amostras. 

Em seguida, estas foram colocadas em recipientes de alumínio adequados, com 

Paraplast ® fundido por 4 horas. Após a impregnação, as amostras foram colocadas 

em um pequeno recipiente coberto com parafina fundida e deixadas para endurecer, 

formando um bloco contendo o tecido. Para a microtomia foram realizados cortes 

com 5 µm de espessura em micrótomo LEICA RM 2125 RT, e foram levados e 

colocados em banho-maria. Uma vez precedido o preparo das amostras os cortes 

foram colocados em lâminas para serem corados, com o corante Hematoxilina-

Eosina (H.E.). Após a coloração os cortes foram montados em lâminas permanentes 

para posterior análise ao microscópio óptico e fotografadas através de sistema de 

microfotografia (Olympus System Microscope Model CX 41 – Olympus PM10SP 

Automatic Photomicrographic System). 
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5 Resultados 

 

 

5.1 Análise dos parâmetros Bioquímicos durante o reparo ósseo 
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interleucina-1 (IL-1) durante o reparo ósseo. Curso temporal. (***p<0,001 vs dia 0). 

 

 É observado aumento dos níveis locais de Interleucina-1 até 21 dias de pós-

operatório de indução do defeito ósseo, após esse período há redução em seus 

níveis por volta de 40 a 60 dias após a confecção do mesmo 
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Figura 3 – Quantificação dos níveis de Fator de Necrose Tumoral-α durante o reparo 

ósseo. Curso temporal.  

 

 É observado durante o reparo ósseo a presença de dois aumentos dos níveis 

do mesmo, um com 07 dias e outro com 40 dias após a indução de defeito ósseo, 

porém não sendo significativo. 
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Figura 4 - Quantificação dos níveis de interleucina-6 durante o reparo ósseo. Curso 

temporal.  

 

 Observa-se que os níveis de interleucina-6 nos primeiros 14 dias não se 

alteram, há uma tendência de diminuição com 21 dias depois da indução de defeito 

ósseo, após este período os níveis voltam a normalidade. 
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Figura 5 - Quantificação dos níveis de interleucina-10 durante o reparo ósseo. Curso 

temporal. (*p<0,05 vs dia 0). 

 

 Durante o reparo ósseo, os níveis de interleucina-10 sofrem redução 

significativa com 21 e 60 dias após a indução do defeito ósseo, não sofrendo 

alterações em outros períodos. 

IL-10

0 20 40 60
0

200

400

600

800

* *

Dias

pg
/m
g



           
        

 38 

 
Figura 6 - Quantificação dos níveis de Fosfatase Alcalina durante o reparo ósseo. 

Curso temporal. (*p<0,05 vs dia 0) 

 

 Observa-se que 3 dias após a indução, há redução nos níveis, não 

significativo, depois seguem aumentam atingindo os maiores níveis com 14 dias, 

com 21 dias, os níveis voltam aos níveis iniciais e permanecem assim até 60 dias 

após a indução do defeito ósseo. 
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5.2 Análise de determinação do tempo de evolução do reparo ósseo 
 

Análise Histológica com HE  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Fotomicrografia em campo aberto do corte transversal do osso Tibial 

hígido, coloração por H.E. (aumento de 400X). 

 

 Neste corte histológico observa-se a integridade da cortical óssea (número 1), 

presença de osteócitos (seta azul) e dividindo a parte cortical da medular (número 2) 

há a presença do endósteo. 
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Figura 8 – Fotomicrografia em campo aberto do corte transversal do osso Tibial após 

1 dia da confecção do defeito ósseo monocortical, coloração por H.E. (aumento de 

400X). 

 

 O corte histológico realizado após 24 horas do defeito ósseo demonstra a 

presença de células inflamatórias (setas vermelhas) na parte medular do osso 

(número 2). 
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Figura 9 – Fotomicrografia em campo aberto do corte transversal do osso Tibial após 

2 dias da confecção do defeito ósseo monocortical, coloração por H.E. (aumento de 

400X). 

 

 A fotomicrografia demonstra presença de células inflamatórias (setas 

vermelha), presentes na medula óssea (número 2), e começo da formação do 

endósteo (seta branca). 
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Figura 10 – Fotomicrografia em campo aberto do corte transversal do osso Tibial 

após 4 dias da confecção do defeito ósseo monocortical, coloração por H.E. 

(aumento de 400X). 

 

 Após 4 dias da confecção de defeito ósseo a fotomicrografia demonstra entre 

a medula (número 2) e a parte cortical (número 1) o começo da formação de 

trabécula óssea (setas preta). 
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Figura 11 – Fotomicrografia em campo aberto do corte transversal do osso Tibial 

após 7 dias da confecção do defeito ósseo monocortical, coloração por H.E. 

(aumento de 400X). 

 

 Observamos nestes cortes histológicos que após 7 dias da confecção do 

defeito ósseo, há presença de osteoclasto (seta azul), que reabsorve o osso 

presente e também observa-se o começo da formação de calo ósseo primário (seta 

preta) presente nos cortes (A) e (B). 
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Figura 12 – Fotomicrografia em campo aberto do corte transversal do osso Tibial 

após 14 dias da confecção do defeito ósseo monocortical, coloração por H.E. 

(aumento de 400X). 

 

 Após 14 dias da confecção é observado condroblastos em plena atividade 

(setas verde) e este faz deposição de matriz extracelular (seta preta) na formação da 

cortical óssea (número 1). 
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Figura 13 – Fotomicrografia em campo aberto do corte transversal do osso Tibial 

após 21 dias da confecção do defeito ósseo monocortical, coloração por H.E. 

(aumento de 400X). 

 

 Observamos neste corte histológico confeccionado após 21 dias da 

confecção do defeito ósseo, em (A), os condroblastos (seta verde) continuam 

produzindo cartilagem, porém em menor quantidade, e no corte histológico em (B) é 

observada que a cartilagem (seta amarela) está sendo substituida gradativamente 

por osso primário (seta preta) que futuramente irá formar a cortical. 
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Figura 14 – Fotomicrografia em campo aberto do corte transversal do osso Tibial 

após 30 dias da confecção do defeito ósseo monocortical, coloração por H.E. 

(aumento de 400X). 

 

 Neste corte realizado após 30 dias observamos neste corte histológico a 

continuação da substituição da cartilagem óssea (seta amarela) pelo tecido ósseo  

(seta preta) com a respectiva formação de tecido ósseo maduro, incluindo a 

presença de osteócitos, (círculo preto). 
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Figura 15 – Fotomicrografia em campo aberto do corte transversal do osso Tibial 

após 45 dias da confecção do defeito ósseo monocortical, coloração por H.E. 

(aumento de 400X). 

 

 Após 45 dias da confecção do defeito ósseo, a arquitetura óssea torna-se 

refeita pela nova formação dos canais vasculares (seta preta). 
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Figura 16 – Fotomicrografia em campo aberto do corte transversal do osso Tibial 

após 60 dias da confecção do defeito ósseo monocortical, coloração por H.E. 

(aumento de 400X). 

 

 O corte histológico acima apresenta que depois de 60 dias da confecção do 

defeito ósseo monocortical, a arquitetura óssea é retomada com a formação de 

cortical óssea (número 1) e medular óssea (número 2). 
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5.3 Análise Comparativa dos Níveis de Citocinas nos diferentes grupos 

tratados 

 
 

(B)         (C) 

 
Figura 17 – Análise por ELISA de IL-1 beta no local da realização de defeito ósseo 

após 14 dias de sobrevida realizando diferentes tratamentos em (A) compramos 

todos os grupos tratados frente ao lesão (*p<0,005 vs lesão), em (B) comparamos os 

grupos tratados somente com a laserterapia com os grupos lesão e em (C) 

observamos o grupo tratado isoladamente com PRF e os que receberam o 

tratamento combinados com o PRF e laserterapia. (# p<0,05 vs PRF). 

 

 Observa-se que os grupos tratados com Laserterapia de 1J e 6J após 14 dias 

de pós-operatório obtiveram redução significativa nos níveis se comparados ao 
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grupo lesão. Os grupos tratados em associação PRF+Laserterapia apresentam 

redução dos níveis de IL-1 comparados com os animais tratados somente com PRF. 
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Figura 18 – Análise por ELISA de TNF-alfa no local da realização de defeito ósseo 

após 14 dias de sobrevida realizando diferentes tratamentos em (A) compramos 

todos os grupos tratados frente ao lesão (*p<0,005 vs lesão), em (B) comparamos os 

grupos tratados somente com a laserterapia com o grupo lesão e em (C) 

observamos o grupo tratado isoladamente com PRF e os que receberam o 

tratamento combinados com o PRF e laserterapia. (p<0,05## vs PRF, **p<0,03 vs 

Lesão).  

 Observa-se que os grupos tratados com Laserterapia nas energias de 3J e 6J 

obtiveram redução significativa nos níveis quando comparados ao grupo lesão. 

Quando comparamos os tratamentos combinados, observamos que o grupo tratado 
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com 6J+PRF obteve redução nos níveis de TNF-alfa quando comparados com o 

grupo tratado somente com PRF. 
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Figura 19 – Análise por ELISA de IL-6 no local da realização de defeito ósseo após 

14 dias de sobrevida realizando diferentes tratamentos (*p<0,05 vs Lesão). 

 

 Os níveis de IL-6 aumentaram nos grupos tratados com 1J, e com os 

tratamentos combinados de 3J+PRF e 6J+PRF, quando comparados com o grupo 

lesão, não observando diferença entre os outros grupos tratados. 

 

 

  

IL-6 local

Hígi
do

Le
sã

o
PRF 1J 3J 6J

1J
+P

RF

3J
+P

RF

6J
+P

RF
0

100

200

300

400
* **

pg
/m

l



           
        

 54 

IL-10 Local

Hígi
do

Le
sã

o
PRF 1J 3J 6J

1J
+P

RF

3J
+P

RF

6J
+P

RF
0

200

400

600

800

* *

pg
/m

l

IL-10

Hí
gid
o

Le
sã
o

1J
+P
RF

3J
+P
RF

6J
+P
RF PR

F
0

200

400

600

800

*
#pg

/m
l

IL-10

Hí
gid
o

Le
sã
o 1J 3J 6J

0

200

400

600

800

*pg
/m
l

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (B)      (C) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 – Análise por ELISA de IL-10 no local da realização de defeito ósseo após 

14 dias de sobrevida realizando diferentes tratamentos (A) compramos todos os 

grupos tratados frente ao lesão (*p<0,005 vs lesão), em (B) comparamos os grupos 

tratados somente com a laserterapia com o grupo lesão e em (C) observamos o 

grupo tratado isoladamente com PRF e os que receberam o tratamento combinados 

com o PRF e laserterapia. (*p<0,005, vs grupo lesão e #p<0,005 vs grupo hígido). 

 

 Observa-se que os grupos tratados com Laserterapia de 3J, 6J+PRF, 

obtiveram redução significativa nos níveis de IL-10 se comparados ao grupo lesão. 

O grupo tratado com 6J+PRF obteve redução também quando comparado com os 

animais tratados somente com PRF. 
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Figura 21 – Análise por ELISA de Fosfatase Alcalina (ALP) circulante após 14 dias 

de sobrevida realizando diferentes tratamentos (*p<0,05; **p<0,03; ***p<0,001 vs 

Lesão). 

 

 Os níveis de ALP no soro circulante obtiveram redução em todos os grupos 

tratados quando comparados com o grupo Lesão, não observando diferença entre 

os diferentes tratamentos. 
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5.4 Análise Histológica dos Cortes Histológicos entre os diferentes 

tratamentos realizados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 – Fotomicrografia em campo aberto do corte transversal do osso Tibial 

após 30 dias da confecção do defeito ósseo monocortical tratado com PRF, 

coloração por H.E (aumento 400X) 

 

 Neste corte histológico, o concentrado plaquetário provoca formação do 

endósteo (seta branca), este localizado entre a cortical óssea (número1) e medular 

(número 2), observa-se o remodelamento ósseo (seta azul). 
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Figura 23 – Fotomicrografia em campo aberto do corte transversal do osso Tibial 

após 30 dias da confecção do defeito ósseo monocortical tratado com 1J, coloração 

por H.E (aumento 400X) 

 

 É observado na fotomicrografia, que o osso apresenta remodelação e 

substituição óssea do calo primário para o secundário  (seta branca) e começo da 

formação dos canais vasculares (seta vermelha) 
 

 

  



           
        

 58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 – Fotomicrografia em campo aberto do corte transversal do osso Tibial 

após 30 dias da confecção do defeito ósseo monocortical tratado com 3J, coloração 

por H.E (aumento 400X) 

 

 É observado na fotomicrografia, que o osso apresenta remodelação e 

substituição óssea do calo primário para o secundário  (seta branca) e formação dos 

canais vasculares (seta vermelha) 
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Figura 25 – Fotomicrografia em campo aberto do corte transversal do osso Tibial 

após 30 dias da confecção do defeito ósseo monocortical tratado com 6J, coloração 

por H.E (aumento 400X) 

 

 No tratamento destes animais (6J), os animais apresentam na parte cortical 

(número 1), remodelação óssea (seta branca) com a presença de osteoclasto (seta 

amarela), este formado com células provenientes da medula óssea (número 2). 
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Figura 26 – Fotomicrografia em campo aberto do corte transversal do osso Tibial 

após 30 dias da confecção do defeito ósseo monocortical tratado com 1J+PRF, 

coloração por H.E (aumento 400X) 

 

 Observamos neste corte histológico na parte cortical (número 1), formação do 

sistema de havers (seta branca) e maturação do osso; quando observamos entre a 

parte medular (número 2) e a cortical, há a formação do endósteo (seta amarela). 

 
   



           
        

 61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27 – Fotomicrografia em campo aberto do corte transversal do osso Tibial 

após 30 dias da confecção do defeito ósseo monocortical tratado com 3J+PRF, 

coloração por H.E (aumento 400X) 

 

 O tratamento combinado com a energia de 3J apresenta no corte histológico 

acima, intensa reabsorção óssea (setas banca) e presença de osteoclastos (seta 

preta).  
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Figura 28 – Fotomicrografia em campo aberto do corte transversal do osso Tibial 

após 30 dias da confecção do defeito ósseo monocortical tratado com 6J+PRF, 

coloração por H.E (aumento 400X) 

 

 Neste campo histológico, há intensa formação óssea com respectiva 

maturação óssea, com a presença de osteócitos (seta branca), osteoblastos (seta 

preta) e cortical óssea 
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Tabelas de Resumo dos resultados: 

 

Grupo IL-1β TNF-α IL-6 IL-10 

Hígido ê = = = 

Lesão -- -- -- -- 

PRF = = = = 

1J ê = é ê 

3J = êê = = 

6J ê êê = = 

1J+PRF = = = = 

3J+PRF = = é = 

6J+PRF = êê é ê 

Tabela 1 – Resultados da comparação do grupo lesão contra os grupos tratados de 

diversas formas. 

 

Grupo IL-1β TNF-α IL-6 IL-10 

PRF -- -- = -- 

1J ê = é = 

3J ê êê = êê 

6J ê êê = = 

Tabela 2 – Comparação do resultado do tratamento isolado de PRF contra os 

grupos tratados somente Laserterapia Baixa intensidade em diversas dosagens de 

energia. 

 

Grupo IL-1β TNF-α IL-6 IL-10 

PRF -- -- -- -- 

1J+PRF ê = = = 

3J+PRF ê êê = = 

6J+PRF ê êê = ê 

Tabela 3 – Comparação do tratamento isolado de PRF contra o tratamento 

combinado de PRF+Laserterapia. 
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Grupo IL-1β TNF-α IL-6 IL-10 

1J = = = = 

3J = = = = 

6J = = = -- 

1J+PRF = = = = 

3J+PRF = = = = 

6J+PRF = = = êê 

Tabela 4 – Comparação dos resultados dos tratamentos isolados com a laserterapia 

de baixa potência em determinada energia, com a sua associação da mesma 

energia com uso do PRF. 
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6 Discussão 

 

 Alterações ósseas como fraturas e/ou reabsorções ósseas geralmente levam 

a um processo de recuperação longo e doloroso. Existe um grande interesse em 

buscar tratamentos que auxiliem a reparação óssea e promovam uma recuperação 

mais rápida do paciente às suas atividades diárias normais. 

 Na fratura e durante a reconstrução óssea os pacientes geralmente são 

internados afim de reestabelecer a correta função do osso lesionado e 

independentemente da parte do corpo afetada, este processo de reconstrução óssea 

pode durar vários dias de internação chegando à meses ou anos de recuperação da 

função óssea normal e em alguns casos são necessários mais de um procedimento 

para o correto reestabelecimento da integridade óssea (58-61). 

 Durante o processo para reestabelecimento da função óssea, diversos 

tratamentos complementares e auxiliares são realizados em diferentes etapas, 

sendo eles: 

- No período trans-operatório, materiais de fixação interna, placas, 

parafusos e materiais sintéticos substituem o osso perdido dando suporte 

ósseo para a osteocondução/osteoformação como é o caso dos 

concentrados plaquetários;  

- No período pós-operatório são indicados sessões de fisioterapia, uso de 

medicações sistêmicas dentre outros (62-67). 

 Neste primeiro caso, o PRF poderia ser utilizado por apresentar uma grande 

quantidade de plaquetas (cerca de 200 mil plaquetas por mL) e a presença de altas 

concentrações de fatores de crescimento como PDGF, TGF, IGF, VEGF, ECGF, que 

auxiliam no crescimento e diferenciação celular. Estes fatores de crescimento 

podem atuar em diversas células (Fibroblastos, osteoblastos e células do endotélio 

vascular), modificando a atividade celular, favorecendo o recrutamento de novas 

células, induzindo à apoptose, secretando citocinas e agindo na ativação celular. 

Esta terapia tem como vantagem a manutenção das plaquetas saudáveis e ativas e 

o custo extremamente reduzido, sem possibilidade de reação alérgica ao organismo 

(1,13,14). Há controvérsias quanto a sua eficácia em diversos tratamentos e a 

maioria dos trabalhos experimentais não comprovaram uma melhora significativa, ao 

contrário dos estudos clínicos que na maioria dos casos comprovam sua eficácia. 
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Por exemplo, no uso de concentrados plaquetários ainda não há um consenso, pois 

trabalhos experimentais in vivo com o uso de PRP (plasma rico em plaquetas) 

demonstraram que não existem alterações do enxerto ósseo, segundo análises 

histomorfométricos (68,69). Outras pesquisas relatam o tratamento com PRF como 

um bom coadjuvante. Estudos baseados em observações clínicas relatam melhora 

no reparo justificadas pela liberação de fatores de crescimento (70). 

 Alguns trabalhos demonstraram que o uso da Laserterapia poderia melhorar 

e/ou auxiliar o reparo ósseo em animais de pequeno porte (69), pelo aumento dos 

níveis de calcitonina (68). Porém não há um consenso com relação às propriedades 

mecânicas do reparo ósseo (67,68).  

 Um estudo mais aprofundado sobre o comportamento do PRF na região da 

lesão óssea ainda e necessário tendo em vista os resultados antagônicos entre 

estes estudos experimentais e clínicos. Diante deste fato, analisamos neste trabalho 

alguns resultados histológicos e bioquímicos durante a fase do reparo ósseo num 

curso temporal entre 24 horas até 90 dias e escolhemos o 14º dia após a lesão para 

comparação entre grupos tratados e não tratados. 

 Foi escolhido o 14° dia para parâmetros de comparação por ele apresentar 

bioquimicamente os maiores níveis das citocinas IL-1, IL-6 e IL-10 e da fosfatase 

alcalina durante o período analisado (figuras 12,14,15 e 16),  

 Conforme descrito anteriormente a reparação óssea é dividida em 4 fases, a 

fase inflamatória é observada na figura 3, correspondente as primeiras 24 horas 

onde há um intenso infiltrado inflamatório, isto devido a ruptura de vasos e cortical 

óssea, expondo a parte medular, estimulando a migração celular para remoção de 

restos teciduais e induzir a formação óssea, descrito na figura 4  através do 

endósteo, após 4 dias (figura 5) começa a segunda fase, a fase de formação óssea 

fibrocartilaginosa, pois observamos o começo da formação da trabécula óssea, esta 

por sua vez causa maior formação da cortical com 7 dias (figura 6), com deposição 

intensa de matriz extracelular com 14 dias (figura 7), que prolonga-se em menor 

quantidade com 21 dias (figura 8), entrando na terceira fase de formação de calo 

ósseo, pois se torna um tecido mais maduro com respectiva formação por completo 

do osso com 30 dias (figura 9), osso que já está sendo reabsorvido para a formação 

óssea secundária, com 45 dias (figura 10) é observado a retomada da arquitetura 

óssea, com a formação dos canais de Havers, refletindo a última fase do reparo 
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ósseo, fase de remodelamento, tanto que com 60 dias (figura 11), o osso está com a 

arquitetura óssea íntegra, igual a antes da realização do procedimento (figura 2), 

devido as alterações descritas, foi escolhido o período de 30 dias para comparação, 

pois nele há formação do osso por completo, restando apenas a retomada da 

arquitetura inicial. 

 Um dos parâmetros analisados foi a Interleucina 1β onde seus níveis 

apresentaram um aumento progressivo até o 21° dia no período pós-operatório. Este 

aumento poderia indicar um processo inflamatório agudo, também observado nos 

cortes histológicos entre o 1º ao 21º dia (figuras 3 à 8) onde deve haver um 

recrutamento celular e a remoção dos restos teciduais. Após o 14º dia da lesão foi 

possivel identificar uma atividade osteogênica, com recrutamento de células que 

formam o calo ósseo (figura 7 e 8). Apos o 21º dia da lesão os níveis de IL-1β 

reduzem significativamente chegando próximo do nivel basal no 40º ao 60º dia onde 

é possivel observar a formação de calo ósseo secundário e sua reabsorção (figuras 

9 a 11). 

 Conforme já descrito previamente, a IL-1β pode estimular o crescimento de 

células ósseas in vitro e participa das interações entre elas, promovendo a 

proliferação e mineralização de osteoblastos como também inibindo a proliferação e 

diferenciação de condrócitos (71, 72).  

 Neste trabalho foi observado que os grupos tratados com laser nas energias 

de 1J e 6J apresentaram redução dos niveis de IL-1β quando comparados ao grupo 

lesionado e esta redução pode significar  uma inibição do recrutamento das células 

pré-osteoblásticas, sugerindo um estágio avançado da formação do calo ósseo 

(figuras 18 e 20). Esta redução dos níveis de IL-1 β em animais tratados com 

laserterapia já foi observada em outros modelos experimentais agudos, como na 

tendinite induzida por colagenase e na inflamação pulmonar, porém em diferentes 

parâmetros de irradiação (7J/cm2, 660nm à 780nm) (67,68) ou em trabalhos clínicos 

onde pacientes foram submetidos a tratamento convencional de periodontite crônica 

e comparados com outros pacientes onde utilizou-se a terapia fotodinâmica 

associada ao laser de baixa potência (4J/cm2 e 940nm) (73,74). 

 Em nosso trabalho os grupos com tratamento combinado (PRF + Laser) 

apresentaram uma redução de IL-1 β quando comparados ao grupo tratado apenas 

com PRF, corroborando com o descrito na literatura (75). 
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 Outras citocinas pró-inflamatórias importantes na determinação da atividade 

de reparação óssea são o TNF-α e a IL-6 que são indicadores de 

osteoclastogênese. Os osteoclastos são células multinucleadas formadas pela fusão 

de progenitores mononucleares da linhagem dos monócitos e macrófagos, derivados 

da unidade formadoras de macrófagos e granulócitos sendo também dependentes 

da sinalização intracelular do RANK, seu ligante (RANKL) e c-Fms.  

 O TNF-α aumenta o recrutamento nas células precursoras pela promoção da 

morte celular e estimulação da produção de RANKL, este ultimo secretado pelos 

linfócitos T e células endoteliais (75, 76, 77). 

 Neste trabalho não observamos alterações significativas dos niveis de TNF-α 

durante o reparo ósseo, porém observamos uma tendência de aumento  à partir do 

7° até o 40° dia apos a lesão e esta tendência pode ter relação com o início do 

processo inflamatório onde podemos observar um aumento da morte celular e do 

estímulo de recrutamento de células ósseas na fase inicial (figuras 2 a 8) e a 

ativação dos osteoclastos na fase de remodelamento de calo ósseo secundário 

(figuras 8 a 10) numa fase mais tardia. (78,79) 

 Os grupos lesionados e irradiados com 3J e 6J e o grupo PRF + Laser 6J 

apresentaram uma redução nos niveis de TNF-α apos o 14º dia e esta redução pode 

indicar uma redução no recrutamento celular para formação de osteoclastos (figuras 

19, 20 e 23). Como comentado anteriormente, o PRF é constituido também por 

fatores de crescimento, tais como VEGF e PDGF, citocinas pró-inflamatórias, IL-1, 

IL-6 e TNF-α, e anti-inflamatória ou regenerativa como é o caso da IL-4 (78). Em 

nosso trabalho não observamos alteração dos niveis dos animais tratados pode 

indicar que sua liberação é lenta ou que sua interferência é pequena  (figura 25).  

 O PRF possui uma ação prolongada e pode alterar a  concentração de 

determinadas citocinas, como o TNF-α (77, 79), ocasionando o aumento gradual de 

outras substâncias presentes. A laserterapia, quando aplicada em processos 

inflamatórios, consegue reduzir a expressão gênica e protéica de TNF-α, tanto no 

processo agudo quanto no crônico, independente do tecido afetado (73,80). Porém, 

alguns parâmetros de energias podem não alterar o curso do processo inflamatório, 

nem tem função anti-inflamatória (81) como foi o caso do grupo 1J.  

 A osteoclastogênese é induzida pela presença de IL-6, produzida por 

osteoblastos, células hematopoiéticas e células relacionadas no espessamento do 
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calo ósseo e atua diretamente na inibição das células precursoras de osteoclastos, 

acelerando a diferenciação, maturação e ativação dos mesmos pelo aumento 

indireto na produção de ligante RANK (RANKL) presente na célula mononuclear 

precursora de osteoclasto (82). Neste trabalho não observamos alterações dos 

niveis de IL-6 durante o processo de reparo ósseo, porém houve uma tendência de 

redução de IL-6 no 21° dia apos a lesão. O aumento desta citocina poderia indicar 

diminuição na formação óssea em comparação à sua reabsorção (figura 1). Os 

grupos 1J, 3J+PRF e 6J+PRF, apresentaram aumento da quantidade de IL-6. O 

Laser parece ter uma ação modulatoria do processo inflamatorio e mudanças nos 

parâmetros de energia poderiam alterar a resposta celular. Assim determinadas 

energias podem reduzir o processo inflamatório e outras energias podem aumentar 

a reabsorção óssea, retardando o processo de reparo tecidual. Isso pode ser melhor 

explicado pela existênica de uma osteoclastogênese para remodelamento ósseo e 

readequação do formato ósseo original (83,-89), como podemos observar nos cortes 

histológicos das figuras 15, 19 e 20. No entanto seria necessario analizarmos outros 

mediadores inflamatorios como a enzima COX-2 para verificar se existe alguma 

relação com a indução da lesão e o reparo osseo ligado ao processo inflamatorio 

(90). 

 A presença de RANKL, membro da superfamília da citocina TNF, ligado ao 

seu receptor é fator chave para a osteoclastogênese. A IL-10 é um potente regulador 

na inibição na formação de osteoclastos in vitro, por sua atuação direta nos 

precursores e geradores via inibição de RANKL mediado pela expressão de NF-κB 

p50 e fosforilação de JNK (81, 82). A atividade dos osteoclastos encontram-se 

reduzidas no 21° e 60° dia (figuras 6 à 8), durante o reparo ósseo, indicando que até 

o 21° dia há maior formação óssea, formação de calo ósseo primário e secundário, e 

tardiamente no 60° dia, após o remodelamento ósseo há formação óssea para 

readequação no formato ósseo. Nos animais tratados com 3J, 6J+PRF no 14° dia, 

os níveis de IL-10 estão reduzidos indicando a maior formação de osteoclastos, fato 

observado apenas no 21°dia dos animais sem tratamento, sugerindo um aceleração 

do processo de reparo tecidual pois indica aumento na formação óssea, 

demonstradas na figuras 15 e 27. 

 A atividade óssea, deposição e reabsorção óssea, pode ser mensurada pela 

deposição de hidroxiapatita na matriz extracelular, assim chamada de 
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biomineralização, a fosfatase alcalina tem papel fundamental neste processo, pois 

hidroliza o pirofosfato e fornece fosfato inorgânico (83). Nos primeiros dias após a 

confecção do defeito ósseo, ocorre uma tendência a queda na deposição óssea, por 

volta do 3° dia, nos dias subsequentes há um aumento significativo nos níveis de 

fosfatase alcalina, atingindo as maiores concentrações no 14°dia, que voltam ao 

basal após 07 dias como observado nas figura 16, não havendo tanta formação 

óssea e sim a formação óssea (figuras 4 a 9) e assim permanecem até o 60° dia, 

refletindo o metabolismo do reparo ósseo, onde em uma primeira instância (fase 

inflamatória) há intenso infiltrado inflamatório com respectiva necrose celular e não 

formação óssea, que é revertida nos 14 dias subsequentes, pois há intensa 

deposição de hidroxiapatita. A partir do 21° dia, os níveis retornam aos níveis 

fisiológicos, necessários apenas para a manutenção óssea. Todos os grupos 

tratados apresentaram queda nos níveis de fosfatase alcalina, atingindo níveis 

basais e entre eles não houve diferença, isto sugere que todos os grupos estão com 

menor deposição de osso local, seja por retardar ou acelerar o reparo ósseo. A 

terapia com laser de baixa potencia foi descrita anteriormente como estimulador da 

produção de fosfatase alcalina por osteoblastos até o 7° dia de pós-operatório, e 

com energia pulsada os níveis permanecem aumentados até o 20° dia (84, 85), já os 

grupos tratados com concentrado plaquetário (PRF) reduziram os níveis de fosfatase 

alcalina pois em sua constituição possuem fatores de crescimento e fibronectina, 

essenciais para a regeneração tecidual (91, 92).  

 As alterações bioquímicas causadas por diversos tratamentos, nos sugerem 

que a laserterapia atua inibindo o recrutamento de células osteoprogenitoras em sua 

diferenciação e proliferação, aumentando a ativação de osteoclastos, diminuindo a 

deposição de matriz extraceluar, indicando começo de remodelamento ósseo, 

conforme alteração histológica. Já o PRF diminuiu a atividade da Fosfatase Alcalina 

mas não alterou outros parâmetros; das terapias associadas quando comparadas 

somente com o PRF. O laser realizou os efeitos descritos, porém de forma menos 

siginificativa. (figura 26). 

 Alterações morfológicas foram observadas após alteração de parâmetros 

bioquímicos e em nosso caso, com 30 dias após a indução.  

 Com 30 dias de pós-operatório, os diferentes tratamentos provocaram 

alteraçoes não somente na parte bioquímica, como também na parte meorfológica; 
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os tratados com PRF apresentaram formação do endosteo e reabsorção óssea, 

indicando que há formação óssea mais intensa do que a reabsorção, pois o 

endósteo está em formação,  indicando que os mesmos estão em fase de formação 

óssea, apesar da presença de diversos mediadores inflamatórios em sua 

constituição, contrariando trabalhos que demonstram o efeito clínico de melhora.  

 Os animais que recebram a laserterapia em na doses de 1J e 3J, apresentam 

canais de Havers, e reabsorção óssea intensa, conforme descrito, portanto eles 

encontram-se na fase de remodelamento ósseo, diferentemente dos animais 

tratados com 6J, estes apresentam intensa remodelação óssea e formação óssea, 

com a presença de osteoclastos, indicando estar em uma fase de formação óssea, 

igual fase do PRF. Tal fato observado no trabalho pode ser atribuido a energia 

aplicada, pois o efeito do laser é biomodulador, ou seja, dependendo da energia ou 

ele estimula ou inibe determinadas substâncias, explica-se a partir daí a 

necessidade de realizar estudos para explicar a dose ideal para cada caso. 

 Os tratamentos combinados, o PRF quando associado a 1J e 6J apresenta 

formação óssea intensa, porém no caso da energia de 6J, há a presença de 

reabsorção óssea, e osso mais imaturo, com a menor presença de osteócitos se 

comparados com tratados com 1J, já o tratamento de 3J apresenta intensa formação 

de trabéculas ósseas e respectiva formação óssea com a presença de osteoblastos, 

e praticamente não apresenta osso formado, com pouca ou nenhuma quantidade de 

cortical óssea e osteócitos, isto pode ser explicado em nosso trabalho pela não 

melhora dos parâmetros bioquímicos das principais citocinas inflamatórias (IL-1, IL-6 

e TNF), e não alterar a atividade de citocinas anti-inflamatória (IL-10), somente 

diminuindo a quantidade de fosfatase alcalina, que é responsável pela deposição de 

cálcio dentro do osso afetado, provocando um retardo na deposição do mesmo 

dentro do osso, porém isto teria de ser confirmado com a análise em um período 

mais longo. 

 Os grupos tratados somente com laser  foi observado uma maior deposição 

óssea da parte cortical.  

 Ao analisar todos os dados até o presente momento, sugere-se que o PRF 

aplicado isolado no local não alterou o curso morfofuncional de reparo, sendo 

alterado na presença do laser isolado, onde aparentemente há uma aceleração no 

processo de reparo ósseo. Quando aplicados em conjunto os dados se assemelham 
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aos quando somente o laser é aplicado, levando a conclusão que não há tratamento 

sinérgico. 
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Figura 29 – Atuação das principais citocinas, estimulando (+) ou inibindo (-) a via 

para recrutar células osteoprogenitoras e originar os osteócitos ou formar e 

diferenciar os osteoclastos. Observamos que a IL-1 e IL6 estimulam a migração de 

células osteoprogenitoras para formação de osteoblastos; e com ação dual, a IL-6 

estimula a produção de ligante RANK, este atuando em conjunto com o M-CSF, com 

seus níveis aumentados na presença de TNF-α, estimula a formação e ativação de 

osteoclastos, em compensação, quando há altos níveis de IL-10, o processo é 

invertido, pois inibe a reabsorção óssea e aumenta a deposição de matriz 

extracelular. A laserterapia, em sua melhor dose (3J), pois ela inibe citocinas pró-

inflmatórias; IL-1, TNF-α; e anti-inflamatórias; IL-10; não alterando a secreção de IL-

6, é indicativo que o osso está na quarta fase de reparo ósseo. 
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Figura 30 – Desenho esquemático demonstra a associação de íon fosfato (PO4

2-) 

com íon Cálcio (Ca2+) para a formação de Cristais de hidroxiapatita (CaPO4), 

constituinte da matriz extracelular óssea, esta mediado pela presença de Fosfatase 

Alcalina (ALK). O efeito da Laserterapia de Baixa potencia (LLLT) atua diminuindo a 

quantidade de ALK e matriz extracelular. 
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