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RESUMO 

 

 

Meirelles MS. Avaliação in vivo do reparo ósseo de alvéolos dentários enxertados 

com e sem a aplicação do laser de baixa potência. A aplicação do laser de baixa 

potência melhora o reparo ósseo de alvéolos dentários enxertados? Dissertação. 

Niterói: Universidade Federal Fluminense, Faculdade de Odontologia; 2020. 

 

 
 
O objetivo deste estudo foi avaliar in vivo o reparo ósseo após preenchimento alveolar 

com microesferas de hidroxiapatita carbonatada nanoestruturada (cHA) associada ou 

não a irradiação com laser de baixa potência (LBP). Foram utilizados 40 ratos Wistar, 

fêmeas, submetidos à exodontia e distribuídos aleatoriamente em 8 grupos 

experimentais: Coágulo, coágulo + laser, cHA, cHA + laser avaliados em dois períodos 

experimentais de 7 e 21 dias. Após cada período experimental, os animais foram 

eutanasiados (n=5) e as amostras dos alvéolos foram processados para avaliação 

histológica descritiva e histomorfométrica quanto à presença de biomaterial residual, 

osso neoformado e tecido conjuntivo. RESULTADOS: A melhor aplicação do LBP na 

neoformação óssea foi observada no grupo coágulo+laser após 7 dias da cirurgia 

(p<0.0005) quando comparado ao grupo coágulo e se mantendo até  21 dias pós-

operatório. Os grupos cHA com LBP apresentaram discretos aumentos quantitativos 

nos períodos estudados em relação aos não irradiados, porém importante redução foi 

encontrada nos dois grupos entre os períodos experimentais (p<0.05). CONCLUSÃO: 

Nas condições estudadas a utilização de cHA associada a LBP não influenciou 

positivamente na neoformação óssea quando comparada à sua não utilização. 

 

 

 

Palavras-chave: Reparo ósseo, laser de baixa potência, alvéolo dental, hidroxiapatita 

carbonatada, ratos. 

 
 



  

ABSTRACT 

 

 

Meirelles MS. In vivo evaluation of bone repair on grafted dental sockets with and 

without low power laser. Does low power laser improve bone repair of bone grafted 

dental sockets? Dissertation for Master degree Niterói: Universidade Federal 

Fluminense, Faculdade de Odontologia; 2020. 

 

 

 

 

 

The purpose of this study was to evaluate in vivo bone repair after filling alveolar bone 

with nanostructured carbonated hydroxyapatite microspheres cHA associated or not 

with low level laser irradiation (LLL). 40 female Wistar rats were undergone tooth 

extraction and ramdomly distributed in 8 groups: clot, clot+laser, cHA and cHA+laser 

evaluated in experimental phases of 7 and 21 days. After each phase, animals were 

euthanized (n=5) and alveolar samples were processed for histological and 

histomorphometrical analysis related to the presence of residual biomaterial, newly 

formed bone and connective tissue. The results showed that the best performance of 

LLL on newly formed bone occurred after 7 days in the clot associated with laser 

(p<0.0005) when compared to the pure clot maintaining this result until 21 days 

postoperatively. cHA with LLL groups showed few increases of bone formation if 

compared to the nonirradiated ones in the studied periods, although, significant 

reduction was observed in both groups between the two experimental periods 

(p>0.05), concluding that in the studied conditions the use of cHA associated to LLL 

did not positively influenced in bone neoformation when compared to its nonuse. 

 
 

 

Keywords: Bone repair, low power laser, dental socket, carbonated hydroxyapatite, 

rats. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

Nos últimos anos houve um crescente aumento do número de pacientes 

vítimas de traumas severos devido a agressões físicas, acidentes automobilísticos, 

lesões patológicas e perdas excessivas de tecido ósseo consequente a perdas 

dentárias prematuras (1). Essas perdas ósseas fazem com que profissionais das áreas 

médica e odontológica se depararem com a necessidade de realizar grandes 

reconstruções do tecido ósseo, visando a melhora na qualidade de vida dos pacientes 

através de seu restabelecimento estético e funcional (2). 

 Na implantodontia esse problema é uma realidade clínica, pois nos 

casos de exodontia as alterações na arquitetura óssea alveolar já podem ser notadas 

nos primeiros noventa dias, ocorrendo uma perda óssea média de até dois terços (3). 

Geralmente, a parede vestibular reduzirá mais que a parede lingual/palatina 

dificultando a reabilitação oral com a instalação de implantes ósseointegráveis (3, 4) 

Após um ano, esta redução tende a chegar até 50% de seu diâmetro vestíbulo – 

lingual, dificultando ainda mais a instalação de um implante dentário (3, 5, 6, 7, 8, 9, 10).   

 Para o sucesso a longo prazo dos implantes dentários, há dois 

importantes e básicos requisitos: a qualidade e a quantidade adequada de volume 

ósseo presente na região cirúrgica a ser manipulada. Os procedimentos de 

preservação da arquitetura alveolar facilitam o restabelecimento funcional dos 

pacientes, pois se essa arquitetura permanece mantida devido ao impedimento do 

colapso dos tecidos moles e duros presentes na região, minimizando ou mesmo 

eliminando a necessidade de procedimentos para seu aumento vertical e/ou 

horizontal(7, 8, 11). 

 Na tentativa de evitar as desvantagens do procedimento de obtenção de 

enxerto autógeno grandes avanços aconteceram no campo da engenharia tecidual, 

com o desenvolvimento e a fabricação de novos materiais para a substituição óssea 

permitindo o desenvolvimento de biomateriais com o intuito de ser uma alternativa ao 

osso autógeno (7, 8, 12, 13) . 

 Atualmente as cerâmicas de fosfato de cálcio formam o grupo de 

biomateriais mais estudados e utilizados para a regeneração óssea. Dentre elas, a HA 

possui um maior destaque, e algumas modificações na composição da HA foram 

propostas ao longo da última década objetivando com isso mimetizar a apatita 

biológica e melhorar suas características físico-químicas. Outra forma proposta para 
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essa modificação é através da substituição do grupamento fostato pelo grupamento 

carbonato, fazendo com que haja uma redução de sua cristalinidade e um aumento 

na solubilidade do biomaterial (2, 13, 14, 15, 16).  

 Este biomaterial nanoestruturado, apresenta alterações positivas como 

uma maior solubilidade, estabilidade térmica, redução de morfologia e tamanho das 

partículas, produzidas a partir de partículas menores que 100 nm, além de alterações 

nas características estruturais básicas da HA, melhorando seu desempenho biológico 

e a capacidade de ligação óssea (5, 17, 18, 19, 20).  

 A utilização terapêutica do laser tem na área biomédica data de 1960 

com os primeiros experimentos de Theodore Maiman. Já os benefícios do laser de 

baixa potência, foram descritos em 1983 com a irradiação de laser HeNe (Hélio-

Neônio) em feridas de ratos por um período consecutivos de 14 dias, onde foram 

observadas melhoras na reparação tecidual quando comparada ao grupo 

experimental sem a utilização do laser (21, 22, 23, 24).  

 Além da melhoria do reparo tecidual moles e ósseos, a terapia com o 

laser de baixa potência apresenta outros benefícios, estando indicado para doenças 

inflamatórias das articulações, no tratamento de lesões musculares e reparo dos 

nervos periféricos (25, 26, 27, 28, 29, 30). 

 A utilização de laser de baixa potência em alvéolo pode ser empregada 

de várias maneiras podendo variar em dosimetria e comprimento de onda. Estudos 

reportam que há um incremento na cronologia do reparo ósseo alveolar em ratos com 

o uso de laser HeNe com 632,8 nm de comprimento de onda (31). Atualmente, a 

fotobiomodulação com LBP, vem se mostrando um importante aliado no auxílio do 

processo de reparo ósseo, pois a emissão de energia luminosa que é absorvida e 

dispersa pelo tecido, estimulando atividades enzimáticas e reações químicas na 

região, resultando em processos fisiológicos e terapêuticos que geram ações 

analgésicas, anti-inflamatórias e teciduais. Além disso, esses efeitos biomodulatórios, 

resultam em uma melhor reparação óssea tecidual (32, 33, 34). 

 Materiais naturais (Mecsina) também foram testados e segundo os 

autores obtiveram no grupo com laser apenas e no grupo com laser mais biomaterial 

maior proliferação de osteoblastos e mais áreas de tecido calcificado enquanto maior 

neoformação óssea foi encontrada no grupo com laser e biomaterial associados (35). 

 Efeito positivo e uma relação entre dose e potência aplicada foram 

observados na estimulação do metabolismo celular. Aparentemente alta dose 
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combinada com baixa potência ou baixa dose combinada com alta potência produzem 

esse efeito positivo (36) . 
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2. PROPOSIÇÃO  

 

O objetivo deste trabalho é avaliar o comportamento das microesferas de 

hidroxiapatita carbonatada nanoestruturada associadas ao uso de laser de baixa 

potência nos alvéolos dentais de ratos Wistar relacionando o quantitativo de osso 

neoformado, tecido, conjuntivo e biomaterial residual após dois períodos 

experimentais de 7 e 21 dias no intuito de investigar a influência da terapia com laser 

de baixa potência na otimização do reparo ósseo alveolar quando enxertado com a 

Hidroxiapatita carbonatada nanoestruturada. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 
 
Animais 

 Este estudo foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais da 

Universidade Federal Fluminense (CEUA-UFF) sob o nº 9895110718.  Todos os 

procedimentos adotados para criação, tratamento, manutenção e/ou eutanásia dos 

animais foram realizados de acordo com a Diretriz Brasileira para o Cuidado e a 

Utilização de Animais para Fins Científicos e Didáticos e as Diretrizes da Prática de 

Eutanásia do CONCEA (CONCEA, 2013).  Além disso, seguiu-se as diretrizes do 

Arrive® e PREPARE®, visando um melhor desenho do estudo e suas análises. Na 

presente pesquisa foram utilizados 40 ratos Wistar, fêmeas, de 2 a 3 meses de idade, 

pesando entre 180 e 210 gramas, fornecidos pelo biotério central do Núcleo de 

Animais de Laboratório (NAL), localizado na Universidade Federal Fluminense (UFF), 

Niterói, Rio de Janeiro. Todos os procedimentos cirúrgicos e aplicações do LBP dos 

animais deste estudo foram realizados no Laboratório de Experimentação Animal 

(LEA/UFF), onde os animais foram mantidos durante todo o período deste estudo em 

mini isoladores (n=2) e alimentados com ração peletizada e água à vontade. Os 

animais foram distribuídos de forma aleatória para cada grupo experimental (n=5), 

totalizando 20 animais para cada período experimental (7 e 21 dias). 

Procedimento anestésico, cirúrgico e de analgesia pós–operatória 

 

 Todos os procedimentos realizados nos animais e que poderiam resultar 

em ansiedade e/ou, dor foram conduzidos sob anestesia geral por um médico 

veterinário experiente. Os animais foram privados de ração seis horas antes do ato 

operatório, mas não de água, e, no momento da cirurgia, pesados em balança digital 

de precisão (Segma 40® - Segma indústria, São Caetano do Sul, São Paulo, SP, 

Brasil). A indução e manutenção anestésica foram realizadas com a administração de 

100 mg/kg de Quetamina (Francotar® – Virbac – Jurubatura, São Paulo, SP, Brasil), 

10 mg/kg de Xilazina (Sedazine® – Fort Dodge, Rio de Janeiro, RJ, Brasil) e 5 mg/kg 

de Midazolam (Eurofarma, Rio de Janeiro, RJ, Brasil) misturados em uma mesma 

seringa aplicados por via intramuscular. Após observar ausência de reflexos à dor, o 

animal foi posicionado em decúbito dorsal na mesa operatória e realizada a aposição 
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dos campos cirúrgicos esterilizados, isolando-se a região a ser operada. Inicialmente 

foi realizada uma incisão intrasucular no incisivo superior esquerdo do animal com 

lâmina cirúrgica número 15 c (Solidor® - Lamedid – Osasco, São Paulo, SP, Brasil) e 

logo em seguida, o descolamento muco periosteal com a utilização do Molt nº9 (Molt 

Quinelato® - Quinelato – Rio Claro, São Paulo, SP, Brasil). Após  essa exposição, foi 

realizado a luxação e remoção do incisivo superior esquerdo do animal com a 

utilização do periótomo (Periótomo duplo® - Quinelato – Rio Claro, São Paulo, SP, 

Brasil). Em seguida, a randomização dos animais foi realizada por meio de envelopes 

fechados que sortearam o procedimento a ser realizado de acordo com a distribuição 

entre os 4 grupos experimentais deste estudo: Grupo I, alvéolos preenchidos com 

microesferas de hidroxiapatita carbonatada nanoestruturada 37 ºC; Grupo II, alvéolos 

preenchidos com microesferas de hidroxiapatita carbonatada nanoestruturada 37 ºC 

associado a irradiação de 2J com laser de baixa potência; Grupo III, alvéolos 

preenchidos por coágulo sanguíneo e Grupo IV, alvéolos preenchidos por coágulo 

sanguíneo associado a irradiação de 2J com laser de baixa potência, conforme fig. 2. 

Após o término dos procedimentos cirúrgicos, os tecidos moles alveolares foram 

reposicionados através de sutura com fio de Nylon 5.0 (Mononylon® - Ethicon – Vila 

Olímpia, São Paulo, SP, Brasil) para a proteção do leito cirúrgico. Para a recuperação 

anestésica, os ratos retornaram aos  minis – isoladores (n=2), sendo permitido aos 

animais ração e água à vontade. Todos os animais foram observados diariamente a 

fim de avaliar qualquer complicação pós-cirúrgica com infecção e/ou dor. Os animais 

receberam como medicação pós – operatória, Cloridrato de tramadol (Tramal® 

-  Pfizer, São Paulo, SP, Brasil): 10 mg/kg, via subcutânea a cada 8 horas, por um 

período de 03 dias.  

 

Irradiação com laser de diodo de baixa potência   

 

 A aplicação de LBP utilizado neste experimento, seguiu o protocolo 

estabelecido pelo Laboratório Especial de Laser em Odontologia da Universidade de 

São Paulo (LELO / USP), localizado em São Paulo, SP. O LBP  infravermelho de baixa 

potência (Therapy XT, DMC Equipamentos, Ltda, São Carlos, SP, Brasil) com 

comprimento de onda de 808 nm, potência de 100 mW, fibra óptica com saída de 

0,028 cm2 de diâmetro, sobreposto ao tecido mole alveolar do animal, no modo 

contato, com uma dose de 2 J por ponto durante 20 segundos, resultando na 
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densidade de energia de 71,4 J/cm2. Foram realizados três pontos distribuídos no 

alvéolo dentário do animal após a realização da extração do incisivo. O primeiro ponto 

foi realizado lateralmente ao alvéolo, o segundo, vestibular ao alvéolo  e o terceiro 

superior ao alvéolo (Figura 1 b, c e d), totalizando 6J  de energia total por sessão. As 

irradiações foram realizadas a cada 48 horas, totalizando 4 aplicações para os grupos 

de laser (0, 2º, 4º, e 6º dias), sendo a primeira aplicação realizada cinco minutos após 

o término da sutura. Durante a primeira irradiação o animal continuará anestesiado 

após o procedimento cirúrgico e nas demais irradiações, foi realizada uma indução 

anestésica (seguindo o mesmo protocolo de anestesia do procedimento cirúrgico), 

visando o bem estar do animal, evitando com isso o estresse do mesmo. 

 
 

 

 

 
Grupos 

 
Período experimental 7 

dias 

 
Período experimental 21 

dias 

coágulo 5 ratos 5 ratos 

cHA 37 5 ratos 5 ratos 

Coágulo + laser 5 ratos 5 ratos 

cHA 37 + laser 5 ratos 5 ratos 

Fig. 2 Quadro explicativo da distribuição dos animais de acordo com seus grupos e períodos 
experimentais 

 

 

Fig. 1: pré operatório; 1a, 1b,1c: Ângulos de incidência de irradiação do 
alvéolo 
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Biomaterial teste  

 

 Neste estudo foram utilizadas microesferas de 425 a 600 μm 

constituídas por cHA contendo alginato de sódio preparada por um método de 

precipitação úmida e contendo 6% em peso de CO3, com estequiometria 

compreendida entre 1,6 <Ca / P <2,0. O biomaterial  foi sintetizado e caracterizado 

físico-quimicamente no Laboratório de Biomateriais (LABIOMAT) do Centro Brasileiro 

de Pesquisa Física (CBPF). A cHA foi sintetizada a 370 C, sem tratamento térmico 

(não sinterizado), mantendo assim suas características em nanoescala. O biomaterial 

foi caracterizado por microscopia eletrônica de varredura - MEV (SEM M JEOL FEG 

250, JEOL®, Tóquio, Japão) para avaliar a morfologia das esferas e sua superfície. A 

espectroscopia de vibração com infravermelho com transformada de Fourier (FTIR M 

Prestige 21, Shimadzu®, Quioto, Japão) foi realizada para determinar os grupos 

químicos presentes e as fases minerais cristalinas presentes na amostra e sua 

cristalinidade examinada por difração de raios X (DRX M CuKa Radiation, Zeiss HG4, 

Carl Zeiss®, Jena, Alemanha). O biomaterial foi pesado em uma balança de precisão 

(Unibloc AUY220, Shimadzu®, Quioto, Japão) e cada frasco com 0,5 g foi esterilizado 

por irradiação gama (Gammacell 220, Nordion®, Ottawa, Canadá) 15 kGy / amostra M 

irradiador de cobalto 60 a uma taxa de dose de 19,72 Gy / min durante 760 minutos.  

 

Obtenção das amostras e processamento  

 

 Após os períodos experimentais de 7 e 21 dias, os animais foram 

eutanasiados (n=5) com sobredosagem letal de anestésico geral, 200 mg/kg de 

quetamina (Francotar® – Virbac, Jurubatuba, São Paulo, SP, Brasil) e 20 mg/kg de 

xilazina (Sedazine® – Fort Dodge, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), em uma mesma seringa 

e administrado por via intramuscular. A obtenção das amostras só foi iniciada após a 

ausência de sinais vitais dos animais.  

 O bloco ósseo contendo a cavidade alveolar do animal foi realizada com 

uma broca esférica carbide longa nº 6 (Esférica baixe nº 6 FG®, FG, São Paulo, SP, 

Brasil), acoplada a um micromotor (Micromotor Marathon 3 Champion – Talma, São 

Paulo, SP, Brasil).  

  As cinco amostras de cada grupo experimental foram dissecadas para 

remoção do tecido mole e fixadas durante 48 horas em formol 4% tamponado (tampão 
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fosfato, pH 7,4) e submetidas a procedimento histológico padrão do Laboratório de 

Biotecnologia Aplicada (LABA /UFF). Após fixação em formol, as amostras foram 

lavadas por 1 hora em água corrente, desmineralizadas em descalcificador de ossos 

e medula óssea (Allkimia® - Campinas, São Paulo, SP, Brasil), durante 48 horas para 

completa desmineralização, lavadas novamente para remoção do agente 

desmineralizador, desidratadas em concentrações crescentes de etanol (70, 80, 90 e 

100% - Rialcool® – Rio de Janeiro, RJ, Brasil) por 1 hora em cada concentração, e 

diafanizadas em dois banhos de xilol (Xileno® - Coremal – Recife, PE, Brasil), sendo 

1 hora cada. Finalizando com banhos de 1 hora cada, em parafina I e II e incluídas 

em parafina Paraplast embedding media® SIGMA 58oC-60oC (Merck – Rio de Janeiro, 

RJ, Brasil) utilizando os moldes metálicos previamente aquecidos. Cortes longitudinais 

(n=3) da maxila do animal com 5 μm de espessura nos blocos de parafina serão 

obtidos em um micrótomo e montadas em lâminas para microscópio para posteriores 

colorações por Hematoxilina-Eosina (HE) e Tricrômico de Masson (TM). 

 

Análise microscópica descritiva   

  

 A análise histológica descritiva das lâminas foi realizada no Laboratório 

de Pesquisa Clínica em Odontologia (LPCO/UFF)  utilizado um microscópio de Luz de 

Campo Claro (OLYMPUS® BX43, Tóquio, Japão). As capturas de imagens 

selecionadas foram realizadas através de uma câmera (OLYMPUS® SC100, Tóquio, 

Japão) acoplada ao microscópio, associada a um software de alta resolução 

(CELLSENS® 1.9 Digital Image, Tóquio, Japão). Foram utilizadas as objetivas de 4x 

para visualização mais ampla da área de interesse e de 20x para obtenção de maiores 

detalhes celulares e teciduais. Em cada lâmina, foram observados presença de osso 

neoformado, biomaterial (quando presente) e tecido conjuntivo. 

 

Análise estatística 

 

 A descrição quantitativa para a densidade de volume em porcentagem 

(%) do osso neoformado, biomaterial remanescente e presença de tecido conjuntivo 

foi realizada através descrição paramétrica com médias e intervalo de confiança. Após 

a aplicação dos testes de normalidade Anderson-Darling, D’Agostino & Pearson’s, 

Shapiro-Wilk e Kolmogorov-Smirnov os dados foram considerados normais e a 
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variabilidade das medidas foi avaliada com nível de significância de 5%. A análise de 

variância (ANOVA) e pós-teste de Tukey foram aplicados para investigar as diferenças 

estatísticas entre os diferentes grupos experimentais para as variáveis osso 

neoformado e tecido conjuntivo. O teste t de Student foi utilizado para avaliar as 

diferenças estatísticas entre os períodos experimentais de todas as variáveis 

estudadas e para comparar densidade de volume (%) de biomaterial entre os grupos 

cHA37 e cHA+Laser. A análise foi realizada utilizando o software Graph Pad PRISM 

8.3 (Inc. La Jolla, CA, EUA). 

                       

4. RESULTADOS 

 

Análise clínica dos animais: 

 

 Durante os procedimentos cirúrgicos e períodos experimentais deste 

estudo, não houve perda de animais. Sendo utilizado apenas os 40 animais solicitados 

e aprovados pela CEUA/UFF. 

 Nas avaliações realizadas diariamente por médicos veterinários, dos 

animais, não apresentaram sinais de dor e/ou infecção das feridas cirúrgicas. Os ratos 

se alimentaram normalmente e mantiveram seu peso corporal durante todo o período 

deste estudo.    

 

Análise estatística: 

 

 A melhor resposta da aplicação do LBP na neoformação óssea foi 

observada no grupo coágulo+laser no 7 DPO, não alterando seu percentual no 

21DPO; entretanto maior quantidade de osso neoformado foi encontrado no grupo 

coágulo aos 21DPO sem irradiação. 

 Percentual significativamente maior de osso neoformado aos 21DPO foi 

notado quando comparado ao mesmo grupo no 7DPO (Fig. 3a). 

Os grupos de cHA com e sem LBP não apresentaram diferenças 

significativas entre si nos períodos estudados. 

 Biomaterial residual foi observado em percentuais semelhantes tanto no 

grupo irradiado como no não irradiado, entretanto observou-se queda significativa no 
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21DPO em ambos os grupos, percebendo-se discreto aumento quantitativo no grupo 

irradiado quando comparado ao grupo não irradiado nos dois períodos (Fig. 3b). 

 A irradiação com LBP não alterou o percentual de tecido conjuntivo em 

ambos os períodos estudados (Fig. 3c). 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3a- análise do osso 
neoformado 

Fig. 3b- análise do tecido 
conjuntivo 



 19 

 

 

 

 

Análise histomorfométrica  

 

 Imagens digitais das lâminas coradas em HE e TM, foram obtidas 

através de um microscópio de Luz de Campo Claro (OLYMPUS®, Tóquio, Japão). 

Cinco campos corridos por varredura correspondentes à área de interesse, sem 

sobreposição foram capturados por um software de alta resolução (CELLSENS® 1.9 

Digital Image, Olympus, Tóquio, Japão) com a objetiva de 20x. Em cada 

fotomicrografia foram classificadas áreas correspondentes a osso neoformado, 

biomaterial e tecido conjuntivo, sendo a interface de captura disponibilizada pelo 

software Image Pro Plus 6.0® (Media Cybernetics, Rockville, EUA). Os resultados 

podem ser vistos nas fig. 4 e 5 e foram automaticamente transferidos para uma 

planilha do software Microsoft Excel® (Windows Office 2016) para sua posterior 

análise estatística. A análise estatística foi realizada por um único observador cego 

quanto aos grupos experimentais. 

 

Fig. 3c- análise do biomaterial 
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Fig 3. Grupo sem laser. A/B, 7 DPO grupo coágulo; C/D, 7 DPO grupo cHA37; E/F, DPO grupo 
coágulo; G/H, 21 DPO grupo cHA37. Tecido conjuntivo (TC), Biomaterial (BM), osso neoformado 
(ONF) and osso pré existente (OPE). 



 21 

 

 

 

 

 

5. DISCUSSÃO 

 

A associação de biomateriais dos mais diversos tipos e origens com o 

emprego do laser de baixa potência vem sendo experimentada no intuito de se aferir 

Fig. 4. Grupo laser. I/J, 7 DPO do grupo coágulo + laser; K/L, 7 DPO do grupo cHA37 +laser; M/N, 
21 DPO do grupo coágulo +laser; O/P, 21 DPO do grupo cHA37. Tecido conjuntivo (TC), biomaterial 
(BM), osso neoformado (ONF) e osso pré existente (OPE), evidenciação de atividade osteoblástica 
(setas amarelas). 
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qual a dosimetria e fluência ideais para que haja um reparo ósseo otimizado. A 

melhora do reparo parece ser o resultado da maioria dos estudos, entretanto não se 

pode ainda afirmar que a associação entre biomaterial e laser seja encontrada 

sempre. 

 A dificuldade de parametrização dos estudos que avaliam a reparação 

óssea associada ao LBP com ou sem uso de biomateriais reside na diversidade de 

materiais e protocolos usados por cada autor. A originalidade deste estudo dificulta 

um comparativo de resultados pela dificuldade de se encontrar na literatura estudos 

que tenham associado o uso de cHA ao LBP em alvéolos de rato. 

 Embora vários estudos ao longo do tempo tendam a apontar uma 

melhora geral na resposta tecidual interferindo no tempo de resposta, e qualidade 

histológica[37,38], pode-se inferir que apenas um tipo único de configuração de uso 

do laser pode não ser completamente eficaz no processo de reparo, visto que cada 

tecido possui um padrão de absorção de energia específico podendo haver respostas 

teciduais diferentes compatíveis com cada capacidade de absorção do laser(39). 

 Um dos tipos de biomateriais osteocondutores mais empregados para 

substituição óssea é de origem bovina e em estudo onde este foi utilizado em 

associação com laser de baixa potência percebeu-se que não houve aceleração da 

reabsorção de suas partículas com o uso do laser embora tenha se encontrado 

melhora na resposta de reparo ósseo com o uso desse em grupos com ou sem 

biomaterial(40). 

 Trabalhos com o mesmo animal que  o presente estudo verificaram 

resposta positiva em fêmur favorecendo a utilização de laser e sugerem que tal 

resposta é dependente do tempo e do comprimento de onda do laser aplicado(30),  

entretanto o osso utilizado é possui características distintas do alvéolo e o protocolo 

de uso do LBP foi diferente deste estudo.  

Nos alvéolos da mesma espécie foram observados organização rápida do 

coágulo, organização precoce e mais intensa de colágeno, aparente proliferação 

fibroblástica no remanescente do ligamento periodontal, e neoformação óssea, 

entretanto tardiamente a diferença quantitativa de formação óssea não foi 

significante(41). Embora os resultados sejam semelhantes aos aqui apresentados, 

nenhum biomaterial foi usado em associação ao LBP além de conter diferenças no 

protocolo de aplicação. 

Rosso conclui que o LBP tem potencial para melhorar o reparo ósseo ao incluir 



 23 

18 trabalhos em sua revisão sistemática dos quais apenas um melhor se relaciona 

com o estudo aqui apresentado por ter sido realizado na mandíbula de ratos, porém 

em defeitos críticos e com períodos experimentais a partir de 30 dias de pós-operatório 

enquanto o presente estudo encerra aos 21 dias de pós-operatório. Os demais artigos 

da referida revisão sistemática, embora tenham utilizados ratos (exceto apenas um 

em humanos), apresentam entre si e o presente experimento grande variedade de 

protocolos de aplicação do LBP, períodos experimentais e sítios de irradiação(42). 

 Resultados não distantes dos apresentados pelo nosso estudo foram 

demonstrados por Luca quando concluiu que a LBP parece ser afetiva apenas até a 

segunda semana(43). Diferenças na metodologia são vistas no sítio de irradiação 

(calvária) e na utilização de membrana de colágeno para cobertura do xenoenxerto. 

O citado trabalho utilizou micro tomografia como um dos métodos de avaliação de 

neoformação óssea destoando do presente trabalho que utilizou histomorfometria 

como parâmetro para avaliar as presenças de tecido conjuntivo, osso e biomaterial. 

 No que tange às configurações do laser aplicado Atasoy et al. não viram 

diferenças no reparo ósseo de tíbias de rato após o emprego de laser com 

intensidades de 5 e 20 J/cm2  aplicado nos dias 2,4,6,8,10 e 12 de pós-operatório, 

encontrando aumento da atividade fibroblástica apenas na quarta semana com 

intensidade de 10 J/cm2 quando comparado aos grupos irradiados com 5 e 10 J/cm2; 

porém nenhum tipo de biomaterial foi utilizado em seu trabalho(44). 

 Já Barbosa et al. testou diferentes comprimentos de onda em fêmur de 

ratos com eutanásia em períodos experimentais similares aos do estudo apresentado 

e observou que os grupos irradiados obtiveram importante diferença no grau de 

mineralização no sétimo dia e que aos 14 dias apenas apresentou diferença o grupo 

irradiado com o maior comprimento de onda (infravermelho), enquanto ao dia 21 

nenhum grupo apresentou diferença significativa do grupo controle, porém nenhum 

biomaterial fora empregado e apenas densitometria óptica utilizada como meio de 

análise apenas qualificando o grau de mineralização não podendo, portanto, 

quantificar o conteúdo da área examinada(30). 

 Outra revisão sistemática, focando apenas a atuação do LBP em 

alvéolos contemplou 4 estudos mas ainda assim não encontra uniformidade nos 

protocolos de aplicação do laser nem na utilização ou não de biomateriais tendo 

apenas um destes estudos mencionado o uso de Agregado de Trióxido Mineral (MTA) 

que não fora efetivo no reparo ósseo quando comparado ao grupo apenas LBP. Os 
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demais trabalhos também confirmam eficácia do uso LBP no reparo ósseo alveolar a 

despeito dos protocolos diferentes(45).  

 

6. CONCLUSÕES 

A utilização do LBP associado a cHA não otimizou a reparação óssea nos 

períodos estudados. Diante da diversidade de conteúdo encontrada na literatura, 

outros estudos focando na uniformização para avaliar a melhor proposta de 

laserterapia quanto a fluência, comprimento de onda e potência associando aos 

tecidos irradiados e relacionando-os aos resultados precisam ser realizados. 
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