
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

HANNAH BARROS SIMÕES 

 

 

 

 

 

EFEITO DA FOTOBIOMODULAÇÃO LASER NO REPARO DE 

DEFEITOS ÓSSEOS EM FÊMUR DE RATOS PREENCHIDOS OU NÃO 

COM CIMENTOS À BASE DE SILICATO DE CÁLCIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salvador 

2022

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA  
FACULDADE DE ODONTOLOGIA 

PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA E SAÚDE 



 
 

HANNAH BARROS SIMÕES 

 

 

 

 

 

 

EFEITO DA FOTOBIOMODULAÇÃO LASER NO REPARO DE 

DEFEITOS ÓSSEOS EM FÊMUR DE RATOS PREENCHIDOS OU NÃO 

COM CIMENTOS À BASE DE SILICATO DE CÁLCIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salvador 

2022  

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

graduação em Odontologia e Saúde da Faculdade de 

Odontologia da Universidade Federal da Bahia como 

requisito para obtenção do grau de Mestre em 

Odontologia e Saúde. 

Orientadora: Profa. Dra. Fabiola Bastos de Carvalho 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha catalográfica elaborada pelo Sistema Universitário de Bibliotecas (SIBI/UFBA), com 
os dados fornecidos pelo(a) autor(a). 

 

  

 
Simões, Hannah Barros 

Efeito da fotobiomodulação laser no reparo de 

defeitos ósseos em fêmur de ratos preenchidos ou não com 

cimentos à base de silicato de cálcio / Hannah Barros 

Simões. -- Salvador, 2022. 

   57 f. : il 

Orientador: Fabiola Bastos de Carvalho. 

Dissertação (Mestrado - Programa de Pós-Graduação em 

Odontologia e Saúde) -- Universidade Federal da 

Bahia, Faculdade de Odontologia, 2022. 

 

1. Terapia a laser de baixa intensidade. 2. 

Biomateriais. 3. Tecido ósseo . I. Carvalho, Fabiola 

Bastos de. II. Título. 



 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

FACULDADE DE ODONTOLOGIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

ODONTOLOGIA E SAÚDE 

 

TERMO DE APROVAÇÃO 

 

  C.D. HANNAH BARROS SIMÕES 

 

“EFEITO DA FOTOBIOMODULAÇÃO LASER NO REPARO DE 

DEFEITOS ÓSSEOS EM FÊMUR DE RATOS PREENCHIDOS OU NÃO 

COM CIMENTOS À BASE DE SILICATO DE CÁLCIO” 

 

BANCA EXAMINADORA: 

 

 

Profa. Dra. Fabiola Bastos de Carvalho (Orientadora) 

Professora da Universidade Federal da Bahia – Faculdade de Odontologia 

 

 

 

Prof. Dr. Alfonso Gala Garcia (Examinador Interno) 

Professor da Universidade Federal da Bahia – Faculdade de Odontologia 

 
 

 

Profa. Dra. Roberta Bosso Martelo (Examinador Externo) 

Professora da Universidade Federal de Santa Maria 

  

 



 
 

Dedicatória 

 

A Mainha e Painho, pelo amor infinito, o aconchego de sempre e o incentivo 

constante. 

A minha irmã, Carol, minha inspiração, por ser sempre luz em minha vida. 

A Pró Fabiola, minha querida orientadora, pelos ensinamentos, oportunidades, 

paciência e por me acolher sem pensar duas vezes.  

Aos meus presentes do mestrado, Andressa, Ianka e Rodrigo, por seguirem 

comigo de mãos dadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Agradecimentos  

“Só que para mim, hoje, é sobre quem eu tenho na vida. É sobre a certeza de que, ao olhar para 

o lado, encontrarei os meus, comigo, por mim, assim como eles me encontrarão. É sobre quem 

a gente tem, porque a gente é a memória que a gente carrega e o suspiro feliz de que essa jornada 

valeu a pena”   

                                                                                                                             UmCartão  

Não é de hoje que sou grata e orgulhosa pelas pessoas que fazem parte da minha vida e que 

tornam meu caminho e minha jornada mais bonita. Tenho a frase “Seja Luz” tatuada no braço 

por acreditar sempre que alguns encontros nessa vida são para torná-la mais leve e encantadora. 

E foram, são, justamente esses encontros que possibilitaram a conquista de mais esse sonho.  

Primeiramente agradeço sempre a Deus, “Glória a Ti neste dia de glória”, pela minha vida, por 

me amparar e dar força para seguir em frente e por permitir o caminhar ao lado de pessoas 

incríveis.  

A Mainha e Painho, minhas fontes de amor e incentivo eterno, por sempre abraçarem meus 

sonhos e por sempre lutarem ao meu lado para que eles se tornem realidade. 

A minha família, por serem minhà base e pela torcida constante.  

Ao meu eterno Vó Laercio, sei que está sorrindo e vibrando comigo onde quer que esteja.   

A minha irmã Carol, por me dar a certeza de que nunca estou sozinha.  

A minha incrível orientadora, Pró Fabíola, que me acompanha desde a graduação e sempre foi 

minha referência como dentista, endodontista, professora e mulher. Pró, meu muito obrigada 

pela amizade, por cada momento compartilhado, pela oportunidade, ensinamento, por tudo.  

Aos meus amigos, pelo incentivo diário e apoio constante. 

Ao Prof Marcio Cajazeiras, que foi fundamental, pela imensa colaboração, gentileza e paciência 

ao aceitar disponibilizar seu tempo para a leitura e fotografia das lâminas. 

A Profa Tininha, essencial na construção dos resultados, por realizar a estatística dos trabalhos 

durante todo o processo do mestrado. E agradecer, de coração, por sempre atender e esclarecer, 

independente do dia e horário, qualquer necessidade. 

Ao Laboratório de Patologia da FOUFBA, Ao Laboratório de Experimentação Animal da 

FOUFBA e Ao Centro de Biofotônica da FOUFBA por serem imprescindíveis na realização 

dessa pesquisa. 

Ao Prof Rasquin, por estar sempre presente e pelo precioso auxílio nas atividades acadêmicas. 

A Profa Erika Joviano, Profa Erica Carvalho e Profa Tereza Pedrosa, pelo aprendizado durante 

meu estágio docência. 

Ao PPGOS e aos professores do programa, fundamentais para meu crescimento pessoal e 

profissional. 

A CAPES, pela colaboração científica e financeira, e pelo apoio ao desenvolvimento da ciência 

de qualidade. 

A Faculdade de Odontologia da Universidade Federal da Bahia, minha FOUFBA, por ser minha 

segunda casa.  

É um privilégio ter vocês nessa conquista comigo!!  



 
 

RESUMO 

Os cimentos reparadores à base de silicato de cálcio, são considerados biomateriais 

transformadores na Odontologia por induzirem a formação de tecido mineralizado, 

contribuindo para o reparo e regeneração tecidual. Outros recursos terapêuticos como a 

fotobiomodulação laser, podem ser associados a esses cimentos, na tentativa de proporcionar 

uma maior rapidez no processo regenerativo devido a indução de diversas reações químicas. 

Sendo assim, o objetivo do presente estudo foi a avaliar o efeito da fotobiomodulação laser (λ 

780nm) no reparo de defeitos ósseos em fêmur de ratos preenchidos ou não com diferentes 

cimentos à base de silicato de cálcio (BioMTA e Biodentine). Para isso, 52 ratos foram 

submetidos à cirurgia para confecção de um defeito ósseo padronizado com 2 mm de diâmetro 

no terço superior, da face lateral do fêmur esquerdo de cada rato. Após a confecção do defeito 

ósseo, os animais foram divididos em 06 grupos: BioMTA (n=10); Biodentine (n=10); Coágulo 

(n=6); BioMTA Laser (n=10); Biodentine Laser (n=10); Coágulo Laser (n=6), de acordo com 

o preenchimento do defeito. A fotobiomodulação laser (780 nm, P = 70 mW, emissão 

contínua, Ф = 0,5 cm2, 20,4 J/cm² por sessão, t= 300 s, 142,8 J/cm2 por tratamento) foi realizada 

imediatamente após o procedimento cirúrgico, e a cada 48 horas por 15 dias. Para a obtenção 

das amostras teciduais, os animais foram eutanasiados de acordo com o período experimental 

de 15 e 30 dias após as cirurgias. A peça cirúrgica removida foi encaminhada   para   análise 

histológica, por microscopia de luz. Os espécimes foram processados, avaliados por meio de 

análise descritiva e comparativa, e os dados foram submetidos ao teste estatístico Exato de 

Fisher (p=0,05). No período experimental de 15 dias houve maior neoformação óssea no grupo 

BioMTA (p<0,05) quando comparado aos demais e diminuição no critério infiltrado 

inflamatório quando os grupos com fotobiomodulação laser foram comparados aos demais. Já 

período de 30 dias não houve diferença estatística no critério neoformação óssea, entretanto 

houve uma maior pavimentação osteoblástica (p<0,05) no grupo Biodentine Laser quando 

comparado aos demais. Foi possível concluir que a associação dos cimentos à base de silicato 

de cálcio com a fotobiomodulação laser, permitiu a diminuição do infiltrado inflamatório e 

maior deposição colagênica no período de 15 dias. E aos 30 dias, aumento da pavimentação 

osteoblástica e diminuição do infiltrado inflamatório na associação da fotobiomodulação laser 

e com o cimento Biodentine. 

 

Palavras-chave: Terapia a Laser de Baixa Intensidade; Biomateriais; Tecido Ósseo  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT    

Restorative cements based on calcium silicate are considered transforming biomaterials in 

Dentistry because they induce the formation of mineralized tissue, contributing to tissue repair 

and regeneration. Other therapeutic resources such as laser photobiomodulation can be 

associated with these cements, in an attempt to speed up the regenerative process due to the 

induction of several chemical reactions. Therefore, the aim of the present study was to evaluate 

the effect of laser photobiomodulation (λ 780nm) in the repair of bone defects in the femur of 

rats filled or not with different cements based on calcium silicate (BioMTA and Biodentine). 

For this, 52 rats underwent surgery to create a standardized bone defect measuring 2 mm in 

diameter in the upper third of the lateral surface of the left femur of each rat. After making the 

bone defect, the animals were divided into 06 groups: BioMTA (n=10); Biodentine (n=10); 

Clot (n=6); BioMTA Laser (n=10); Biodentine Laser (n=10); Laser clot (n=6), according to the 

filling of the defect. Laser photobiomodulation (λ780 nm, P = 70 mW, continuous emission, Ф 

= 0.5 cm2, 20.4 J/cm² per session, t= 300 s, 142.8 J/cm2 per treatment) was performed 

immediately after the surgical procedure, and every 48 hours for 15 days. To obtain tissue 

samples, the animals were euthanized according to the experimental period of 15 and 30 days 

after surgery. The surgical specimen removed was sent for histological analysis by light 

microscopy. The specimens were processed, evaluated by means of descriptive and 

comparative analysis, and the data were submitted to Fisher's exact statistical test (p=0.05). In 

the 15-day experimental period, there was greater bone neoformation in the BioMTA group 

(p<0.05) when compared to the others and a decrease in the inflammatory infiltrate criterion 

when the groups with laser photobiomodulation were compared to the others. In the 30-day 

period, there was no statistical difference in the bone neoformation criterion, however there was 

a greater osteoblastic paving (p<0.05) in the Biodentine Laser group when compared to the 

others. It was possible to conclude that the association of calcium silicate-based cements with 

laser photobiomodulation allowed a decrease in the inflammatory infiltrate and greater collagen 

deposition in a period of 15 days. And in 30 days, increased osteoblastic paving and decreased 

inflammatory infiltrate in the association of laser photobiomodulation and Biodentine cement. 

 

Keywords: Low Intensity Laser Therapy; Biomaterials; Bone Tissue 
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1. INTRODUÇÃO 

Materiais bioativos são caracterizados por serem capazes de induzir uma resposta 

biológica na interface do material, que resulta na formação de uma adesão entre os tecidos vivos 

e o material. Grande ênfase tem-se dado na Endodontia no desenvolvimento de materiais 

bioativos e biocompatíveis que podem especificamente promover o reparo pulpar e periapical.  

Como exemplo desses biomateriais destaca-se os cimentos à base de silicato de cálcio, distintos 

de outros tipos de materiais odontológicos por interagirem quimicamente com o meio ambiente 

em que são colocados devido a sua natureza hidráulica (ENKEL et al., 2008; ZHU et al., 2014; 

SANZ et al., 2019).  

A biocompatibilidade é definida como a capacidade de uma substância promover 

adequada atividade celular induzindo reações moleculares e sinalização química que otimize a 

regeneração tecidual, sem causar danos ao hospedeiro (SANZ et al., 2019).  

Os cimentos de silicato de cálcio além de serem considerados biocompatíveis (SANZ et 

al., 2019), contam também com características como o efeito antibacteriano, pH alcalino, não 

são citotóxicos ou genotóxicos, induzem a formação de tecido mineralizado, possuem 

estabilidade dimensional, radiopacidade satisfatória, alta capacidade de selamento e não 

apresentam comprometimento nas suas propriedades físico-químicas na presença de umidade 

ou fluidos corporais (WONGWATANASANTI et al., 2018; SANZ et al., 2019; PRIMUS et al., 

2019; DONNERMEYER et al., 2019; MACEDO et al., 2020; ZAFUR et al., 2020). 

Frente a tais características e propriedades, esses cimentos possuem diversas indicações 

na Endodontia. Aqueles classificados como sealers, são utilizados em associação com a guta-

percha para obturação dos canais radiculares (WONGWATANASANTI et al., 2018; PRIMUS 

et al., 2019; MACEDO et al., 2020). Enquanto que os identificados como reparadores tem seu 

uso recomendado no capeamento pulpar direto (KUNERT et al., 2020), pulpotomia 

(BAKHTIAR et al., 2017), selamento de perfurações radiculares (KAKANI et al., 2020), 

confecção do tampão apical (XACCARA et al., 2019) e cervical (KRAMER et al., 2014) em 

dentes com rizogênese incompleta e como retro-obturadores em cirurgias paraendodônticas 

(KNOW et al., 2020). Estudos in vitro (ZHU et al., 2014; WONGWATANASANTI et al., 2018; 

GIACOMINO et al., 2019; OLCAY et al., 2020) e in vivo (BAKHTIAR et al., 2017; 

ZERBINATTI et al., 2019) vêm demostrando sucesso, como a formação de barreira calcificada, 

manutenção da morfologia pulpar, quando utilizados esses materiais. 
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Uma propriedade importante para a indicação clínica dos cimentos reparadores à base de 

silicato de cálcio é a resposta biológica do tecido ósseo ao entrar em contato com tais materiais. 

Diante disso, propriedades como biocompatibilidade e potencial osteogênico são essenciais. 

Estudo in vivo (GANDOLFI et al., 2017) com o objetivo de avaliar o potencial osteoindutor e 

a mineralização óssea de três cimentos reparadores à base de silicato de cálcio (ProRoot MTA, 

MTA Plus e Biodentine) em contato com o osso medular de coelhos, após 30 dias concluiu que 

os mesmos são capazes de se aderir ao osso pré-existente, sem causar necrose tecidual, bem 

como promovem a angiogênese e fornecem um arcabouço para a diferenciação de osteoblastos, 

formação de tecido mineralizado e reparo ósseo.   

Tratamentos coadjuvantes também vêm sendo utilizados como forma de proporcionar um 

melhor reparo e regeneração tecidual, dentre esses encontra-se a fotobiomodulação laser 

(CAVALCANTI et al., 2011). A luz laser consiste em uma radiação eletromagnética que possui 

um único comprimento de onda colimado, coerente, unidirecional e que transporta altas 

concentrações de energia (CAVALCANTI et al., 2011; GREEN et al., 2011).  

O mecanismo de ação da fotobiomodulação laser é considerado não invasivo e consiste 

na transferência de energia para os cromóforos mitocondriais, que por meio de uma série de 

reações metabólicas permite o aumento da produção de adenosina trifosfato (ATP), elevando o 

metabolismo celular e influenciando na liberação de fatores de crescimento que induzem a 

diferenciação celular, proliferação celular, angiogênese, produção de colágeno, entre outros. 

Proporcionando como efeitos terapêuticos a analgesia, modulação do processo inflamatório e 

aceleração do reparo (CAVALCANTI et al., 2011; FAZILAT et al., 2014; ESCUDERO et al., 

2019; MERIGO et al., 2019; MACEDO et al., 2020).  

O uso concomitante da fotobiomodulação laser com diferentes biomateriais no reparo 

ósseo vem sendo objeto de pesquisas (PINHEIRO et al., 2018; PINHEIRO et al., 2020; 

MACEDO et al., 2020). Como demonstrado no estudo de Pinheiro (2011), com objetivo de 

avaliar histologicamente, o efeito da aplicação da fotobiomodulação laser (λ 850nm) a cada 48h 

durante 15 dias no reparo de defeitos ósseos circulares, de 2mm de diâmetro em tíbia de rato 

preenchidos ou não com Mineral Trióxido Agregado (MTA Angelus) e associados ou não ao 

uso de proteínas morfogenéticas ósseas e regeneração óssea guiada. Obtendo como resultado 

melhora na deposição e no estágio de maturação óssea no grupo em que ocorreu a associação 

entre o MTA e a fotobiomodulação laser. 

Nos últimos anos os cimentos à base de silicato de cálcio passaram a ser classificados 

em gerações (DUTTA et al., 2014; ZAFAR et al., 2020) com base nas diferenças de 
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concentrações das suas substâncias constituintes, tamanhos das partículas nas suas composições 

químicas, formas de apresentação e presença de aditivos que retardam ou aceleram as reações 

químicas geradas, visando sempre otimizar as propriedades e o desempenho do material. 

Fazendo parte das gerações mais atuais encontram-se os cimentos BioMTA (Intradent, Belém, 

Pará, Brasil) e Biodentine (Septodont, Saint-Maur-des-Fossés, França). As modificações na 

composição e tamanho das partículas desses cimentos, em comparação ao MTA, resultaram em 

redução do tempo de presa, maior escoamento e melhor selamento mantendo a 

biocompatibilidade e manutenção da viabilidade celular (CHUNG et al., 2016; KAUR et al., 

2017). Acredita-se que o uso da fotobiomodulação laser associada a tais cimentos reparadores 

à base de silicato de cálcio pode ter efeitos terapêuticos positivos no reparo de defeitos ósseos.  
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2. REVISÃO DE LITERATURA   

 

2.1 Reparo do tecido ósseo  

O tecido ósseo é de grande importância para o corpo humano (REMEDIOS, 1999). Na 

cavidade bucal exerce função de extrema relevância servindo, por exemplo, como suporte para 

as unidades dentais e de proteção para estruturas fundamentais. É um tecido composto 

predominantemente por minerais, cálcio e fosfato, e em menor concentração por matéria 

orgânica, como as células osteogênicas (osteoblastos, osteócitos e osteoclastos) responsáveis 

pela neoformação e remodelação, e matriz orgânica (colágeno, proteoglicanos e 

glicosaminoglicanos) que servem como um arcabouço para o processo de mineralização 

(REMEDIOS, 1999).       

As injúrias ao tecido ósseo podem ocorrer devido a traumas e infecções, o que 

proporciona efeitos deletérios a saúde do paciente. Entretanto, o tecido ósseo é bastante 

vascularizado e quando submetido a estímulos é capaz de promover reparo (REMEDIOS et al., 

1999; COTTREL et al., 2016; MAJIDINIA et al., 2018). O processo de reparo ósseo consiste 

em três fases denominadas de: inflamação, reparo e remodelação (REMEDIOS et al., 1999; 

COTTREL et al., 2016; MAJIDINIA et al., 2018).  

A fase de inflamação ocorre imediatamente após o trauma e é caracterizada pela presença 

do coágulo sanguíneo, fonte de sinalização para o início dos eventos celulares essenciais no 

processo de reparo (COTTREL et al., 2016). A degranulação de plaquetas libera moléculas 

sinalizadoras, tais como fator de transformação de crescimento (transformation growth factor 

beta - TGF-ß) e fator de crescimento derivado de plaquetas (platelet-derived growth factor – 

PDGF) que estimulam a quimiotaxia de células mesenquimais indiferenciadas e macrófagos 

indiferenciados (COTTREL et al., 2016). Os macrófagos expressam fator de crescimento de 

fibroblastos 1 (FGF-1) e fator de crescimento de fibroblastos 2 (FGF-2), interleucina-1 (IL-1), 

e TGF-b ajudando a promover a angiogênese dentro da região afetada, além de realizarem a 

fagocitose e destruição de microrganismos. As células mesenquimais diferenciam-se em 

fibroblastos, condrócitos e osteoblastos durante a fase de reparo. E os osteoclastos, presentes 

próximos a inflamação, iniciam o processo de reabsorção do osso necrótico (REMEDIOS et al., 

1999; COTTREL et al., 2016; MAJIDINIA et al., 2018).  

Já na fase de reparo, não existe a presença de mediadores inflamatórios e as células 

mesenquimais indiferenciadas, que foram recrutadas na fase de inflamação, se diferenciam em 
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fibroblastos, condroblastos e osteoblastos. A partir dessa diferenciação ocorre, 

simultaneamente, a ossificação intramembranosa proveniente da deposição de tecido duro pelos 

osteoblastos presentes na periferia da lesão, e endocondral, em que ocorre a formação de um 

tecido cartilaginoso antes do processo de mineralização e, geralmente, ocorre do centro da lesão 

para as extremidades (REMEDIOS et al., 1999; COTTREL et al., 2016; MAJIDINIA et al., 

2018). Independente do tipo de ossificação, o primeiro tecido ósseo formado é sempre do tipo 

primário ou imaturo, sendo o trabecular pouco organizado e irregular, caracterizado pela 

presença de fibras colágenas dispostas em diversas direções, menor quantidade de minerais e 

maior proporção de osteócitos (ABRAHAMSOHN, 2018).  

Cabe ressaltar que o processo de formação óssea é sempre precedido pelo processo de 

reabsorção, sendo que a neoformação óssea só acontece em áreas previamente reabsorvidas. 

Histologicamente é possível identificar onde a superfície reabsorvida encontra com a superfície 

neoformada, uma linha de reversão denominada linha basofílica é visualizada. No osso 

neoformado tais linhas se apresentam com aspecto irregular e no osso maduro se apresentam 

de uma maneira regular, sugerindo ser uma característica importante para avaliar o grau de 

maturação óssea (ROMANO et al., 1997).  

Por fim, na fase remodeladora, o tecido ósseo primário é substituído pelo tipo secundário, 

considerado um tecido ósseo maduro, com as fibras colágenas organizadas paralelas, dando o 

aspecto lamelar ao osso. Os osteócitos se dispõem no interior ou entre as lamelas. E tal processo 

de remodelação óssea pode durar anos (REMEDIOS et al., 1999; COTTREL et al., 2016; 

MAJIDINIA et al., 2018).  

 

2.2 Cimentos à base de silicato de cálcio  

 Avanços na tecnologia vêm permitindo que materiais biocompatíveis e bioativos sejam 

utilizados como estratégia terapêutica para colaborar na indução da formação de tecidos 

mineralizados e reparo ósseo (MAJIDINIA et al., 2018), como é o caso dos cimentos 

reparadores à base de silicato de cálcio. O primeiro deles foi o Mineral Trióxido Agregado 

(MTA) descrito inicialmente por apresentar capacidade seladora, sendo utilizado no reparo de 

perfurações radiculares (LEE et al., 1993) e como material retro-obturador (SCHWARTZ et 

al., 1999). Sua composição de silicato tricálcio, silicato dicálcio, aluminato tricálcio e sulfato 

dicálcio se apresentava bastante similar ao cimento Portland, diferindo apenas pela adição de 

óxido de bismuto com o intuito de conferir radiopacidade ao material (JITARU et al., 2016).  
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 Com resultados promissores quando comparados a outros materiais, como amalgama e 

IRM, para o selamento de perfurações radiculares (LEE et al., 1993), e a identificação de novas 

indicações de uso, a FDA (Food and Drug Administration), em 1998, aprovou a 

comercialização do MTA, sendo o primeiro cimento à base de silicato de cálcio denominado 

ProRoot MTA cinza (SCHWARTZ et al., 1999; DUTTA et al., 2014). Contudo, com o passar 

do tempo, algumas limitações foram detectadas como dificuldade na manipulação, o longo 

tempo de presa (entre 70 e 170 minutos), o escurecimento da estrutura dentária devido ao óxido 

de bismuto, levando assim a modificações e ajustes na composição dos cimentos que 

culminaram no aparecimento de várias gerações desses cimentos ao longo dos anos (DUTTA 

et al., 2014; ZAFAR et al., 2020).  

 Fazendo parte das gerações mais atuais têm-se o Biodentine (Septodont, Saint-Maur-

des-Fossés, França) lançado em 2009 (ZAFAR et al., 2020), com apresentação comercial em 

forma de cápsula contendo pó, composto por silicato tricálcico, óxido de zircônio, óxido de 

cálcio, carbonato de cálcio, pigmento amarelo, pigmento vermelho e óxido de ferro marrom, e 

ampola contendo o líquido, composto por água purificada, areo (polímero hidrossolúvel – 

agente redutor de água) e cloreto de cálcio dihidratado (acelerador de presa) (JITARU et al., 

2016). Tais alterações na composição proporcionaram um menor tempo de presa, cerca de 6 a 

10 minutos, devido a adição do cloreto de cálcio, uma menor porosidade permitindo um maior 

escoamento e melhor selamento do material, maior estabilidade de cor devido a troca do óxido 

de bismuto por óxido de zircônio como radiopacificador, quando comparado ao ProRoot MTA 

(KAUR et al., 2017; ZAFAR et al., 2020).  

 O BioMTA (Intradent, Belém, Pará, Brasil) foi lançado em 2014, e possui sua 

composição à base de silicato tricálcio, silicato dicálcio, aluminato tricálcio, ferro aluminato 

tetracálcico e óxido de zirconio, composição similar ao RetroMTA (BioMTA, Seoul, Korea). 

Quando comparado ao MTA possui menor tempo de presa, 150 segundos, maior estabilidade 

de cor (sendo considerado ideal pelo fabricante para reparos com influência estética) e, segundo 

a literatura, houve também a manutenção das propriedades de biocompatibilidade e manutenção 

da viabilidade celular quando comparado ao ProRoot MTA (SOUZA et al., 2015; CHUNG et 

al., 2016; BAKHTIAR et al., 2017).  

 Embora com pequenas diferenças na composição, as reações produzidas e induzidas 

pelos cimentos reparadores de silicato de cálcio no tecido do hospedeiro para formação de 

tecido mineralizado e reparo são bem semelhantes. Esses cimentos são misturados e reagem 

com água, todo o progresso das reações é dividido em cinco estágios. No estágio um, trocas 
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iônicas ocorrem após a hidratação das partículas de silicato de cálcio, com rápida troca de íons 

Ca+2 com íons H+ ou H3O
+ da solução aquosa misturada para formar uma interface sólido-

líquido. A reação dos íons cálcio com íons hidroxila derivados da água resulta na formação de 

hidróxido de cálcio, o que torna o meio alcalino. Embora essas reações ocorram imediatamente 

após a hidratação do cimento, liberação contínua de íons ocorre após a presa inicial, e 

dependendo do tipo de material resulta na formação de outras fases minerais inorgânicas. Em 

seguida, no estágio dois, após trocas catiônicas há a formação de uma forma amorfa de silicato 

de cálcio hidratado na superfície de partículas minerais. No estágio três, a desprotonação do 

silicato de cálcio hidratado produz uma superfície carregada negativamente que atrai cátions 

como o cálcio e outras substâncias liberadas na solução. No estágio quatro, quando o cimento 

de silicato de cálcio é imerso em um meio contendo fosfato, devido a liberação constante de 

íons cálcio pelo cimento, ocorre a formação e deposição de formas globulares de fosfato de 

cálcio amorfo na superfície. Por fim, no estágio cinco, com o tempo as formas globulares de 

fosfato de cálcio amorfo são transformadas em cristais de apatita carbonatada (hidroxiapatita) 

o que torna o meio propício a adesão de células do hospedeiro, fazendo com que o ambiente se 

torne favorável para a indução da formação de tecido duro (NIU et al., 2014). 

 Estudo em cultura de células mesenquimais indiferenciadas derivadas da medula óssea 

visando avaliar a compatibilidade e o potencial osteogênico de três cimentos à base de silicato 

de cálcio (ProRoot MTA, Biodentine e EndoSequence) obtiveram como resultado alta 

viabilidade celular a partir do terceiro dia, aumento do potencial osteogênico e da adesão 

celular, sendo então indicados para a utilização em áreas de contato com o tecido ósseo 

(SULTANA et al., 2018).  

 Da mesma forma, um estudo em modelo animal que utilizou três cimentos à base de 

silicato de cálcio (ProRoot MTA, MTA Plus e Biodentine) em defeitos ósseos na tíbia de 

coelhos obteve como resultados neoformação óssea em resposta aos três materiais, nenhuma 

formação de fibrose, presença de sinais de angiogênese e contato próximo entre o osso pré-

existente e o osso neoformado (GANDOLFI et al., 2017).   

 

2.3 Fotobiomodulação a laser 

 Na busca por procedimentos que possam minimizar edema, inflamação e estimular a 

cicatrização por meio da biomodulação celular, muitas são as terapias coadjuvantes que surgem, 

sendo a fotobiomodulação laser uma delas. Suas aplicabilidades foram descobertas em 1967 



23 
 

por Endre Mester na Hungria, quando após aplicação da luz laser de baixa potência no dorso 

raspado de ratos percebeu o crescimento de pelos e a estimulação do reparo dos tecidos 

(CHUNG et al., 2012; MERIGO et al., 2019). Endre Mester estendeu sua descoberta para o 

tratamento de humanos portadores de úlceras em pele que não cicatrizavam, obtendo êxito. A 

partir de então, um novo tratamento terapêutico foi desenvolvido envolvendo a exposição dos 

tecidos a baixas doses de luz vermelha ou infravermelha (CHUNG et al., 2012).  

  A emissão da luz laser ocorre devido à amplificação óptica de fótons e possui 

particularidades em relação a luz normal (GREEN et al., 2011; CHUNG et al., 2012). É 

considerada uma luz monocromática, ou seja, possui apenas um único comprimento de onda, 

além de ser colimada e coerente, o que indica que todos os fótons de energia se movimentam 

iguais e na mesma direção, com alta densidade de energia concentrada em pequenos pontos 

(GREEN et al., 2011).  

 Não existem protocolos padrões para a aplicação da fotobiomodulação laser, mas fatores 

como dose, tempo de irradiação, forma de exposição a luz (contínua ou pulsátil) interferem na 

interação da mesma com os tecidos (GREEN et al., 2011; CHUNG et al., 2012). De forma geral, 

a luz laser interage com os tecidos de três formas: através da absorção, do espalhamento ou da 

transmissão da luz. Quanto maior o espalhamento, menos energia é transmitida ao tecido. 

Entretanto, quanto maior a absorção, maior a possibilidade de ocorrência dos efeitos desejados 

(GREEN et al., 2011).   

 A fotobiomodulação laser promove alterações a níveis moleculares, celulares e 

teciduais. E tais alterações, segundo evidências, ocorrem na mitocôndria, aumentando a síntese 

de ATP, modulando as espécies reativas de oxigênio, induzindo inúmeros fatores de transcrição 

que promovem síntese proteica, aumento da proliferação e migração celular, modulação dos 

níveis de citocinas, fatores de crescimento e de mediadores inflamatórios, além de aumentar a 

oxigenação dos tecidos (CHUNG et al., 2012; MERIGO et al., 2019).   

 Todas as alterações proporcionadas pela interação da luz laser possibilita que a mesma 

tenha efeitos de estimulação do reparo, por promover síntese de DNA, neoangiogênese, 

proliferação de fibroblastos, células endoteliais, síntese e deposição de colágeno, contração da 

ferida por miofibroblastos, entre outros. Efeito anti-inflamatório, contribuindo para diminuição 

do edema, aumento da atividade de macrófagos e neutrófilos, bem como estimulação da 

produção de mediadores anti-inflamatórios e inibição de mediadores inflamatórios. Além de 

efeito analgésico, caracterizado pelo aumento da síntese de beta-endorfina, diminuição da 

liberação de transmissores nociceptivos, atuação na estabilização do potencial elétrico da 
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membrana e pela modulação da inflamação (GREEN et al., 2011; CHUNG et al., 2012; 

MERIGO et al., 2019).  

 Diante desses efeitos, tem-se observado uma diversidade de aplicações da 

fotobiomodulação laser na saúde, principalmente na odontologia (MERIGO et al., 2019). Como 

por exemplo, no controle da dor e edema após cirurgias (SINGH et al., 2019), diminuição da 

dor e indução do reparo em lesões como ulceração aftosa recorrente (PETZ et al., 2020), 

mucosite (MARIN-CONDE et al., 2019), doenças ulcerativas necrosantes (FERRI et al.,2018), 

nos tratamentos ortodônticos (CORDEIRO et al., 2018), de desordens temporomandibulares 

(BROCHADO et al., 2018), bem como na indução da formação óssea (LOPES et al.,2007) pelo 

aumento da diferenciação de osteoblastos, aumento nos níveis de fosfatase alcalina, entre 

outros.  

A literatura (SHAKOURI et al., 2010; FAZILAT et al., 2014; METIN et al., 2018) 

demonstra uma aceleração no processo de reparo ósseo após a utilização da fotobiomodulação 

laser, como observado no estudo (METIN et al., 2018) que teve o objetivo de avaliar os 

benefícios da laserterapia no reparo do tecido ósseo e dos tecidos moles de 76 pacientes 

submetidos a cirurgia parendodôntica. Os pacientes foram divididos em dois grupos sendo que 

um grupo recebeu irradiação laser após a cirurgia e diariamente por 7 dias, e o outro foi 

submetido apenas ao tratamento cirúrgico. Os autores poderam concluir que o grupo no qual se 

associou a laserterapia apresentou melhor resultado em relação ao edema, cicatrização da 

incisão cirúrgica e equimose após 1, 3 e 7 dias do procedimento cirúrgico quando comparado 

ao grupo controle, bem como uma melhor densidade óssea e menores valores de volume e área 

da lesão periapical após 3 meses de pós-operatório.   

No estudo in vivo com o objetivo de analisar o efeito da fotobiomodulação laser (λ 808 

nm) associada ou não ao cimento de silicato de cálcio MTA Repair HP, no reparo ósseo em 

fêmur de ratos após os períodos de 15 e 21 dias, observou-se que após 15 dias, o grupo controle 

(defeito ósseo sem tratamento) apresentava uma menor área de neoformação óssea quando 

comparado os demais grupos. Entretanto, após 21 dias o grupo em que houve associação do 

laser ao cimento de silicato de cálcio apresentou uma significante neoformação óssea em 

relação ao grupo com biomaterial, mas sem irradiação laser (MACEDO et al., 2020). 

  



25 
 

3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

Avaliar, por meio de microscopia de luz, os efeitos da fotobiomodulação laser (λ 780nm) 

no reparo de defeitos ósseos em fêmur de ratos preenchidos ou não com cimentos à base de 

silicato de cálcio BioMTA e Biodentine, após 15 e 30 dias. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

- Descrever e comparar histologicamente o processo de reparo ósseo através da 

caracterização dos eventos: neoformação óssea, pavimentação osteoblástica, infiltrado 

inflamatório, reação de corpo estranho, reabsorção óssea, fibrose e deposição colagênica, em 

defeitos confeccionados no fêmur de ratos Wistar, preenchidos com coágulo, ou com o cimento 

BioMTA ou Biodentine, submetidos ou não a fotobiomodulação laser.  
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4. METODOLOGIA 

4.1. Local da Pesquisa  

Este experimento foi realizado no Laboratório de Experimentação Animal da Faculdade 

de Odontologia da Universidade Federal da Bahia, Salvador-Ba.   

         4.2. Respaldo Ético da Pesquisa 

Este experimento seguiu as normas de conduta de experimentação animal da Faculdade 

de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal da Bahia (UFBA) e foi iniciado 

após aprovação sob o parecer número 201/2018 (ANEXO 1) pela Comissão de Ética na 

Experimentação Animal (CEEA) desta Instituição, de acordo com a LEI Nº 11.794, de 8 de 

outubro de 2008. 

4.3 Amostra 

Foram utilizados 52 ratos albinos da espécie Ratthus norvegicus, classe Mammalia, 

ordem Roedentia, da linhagem Wistar, adultos jovens, machos, com idade aproximada de dois 

meses, pesando entre 200 e 250 gramas, obtidos no Centro de Criação de animais SupriLab – 

Suprimentos de laboratório e biotério LTDA (Cachoeira, Bahia, Brasil). 

 Os animais foram mantidos no Laboratório de Experimentação Animal da Faculdade de 

Odontologia da UFBA em micro-isoladores de policarbonato individuais, forrados com 

maravalha autoclavada trocada diariamente, com temperatura de 22°C e luminosidade 

ambiente, acomodados em estante ventilada (INSIGHT Equipamentos Ltda. – Monte Alegre, 

Ribeirão Preto – São Paulo) com injeção direta de ar através de válvulas de aço inoxidável que 

possuem fechamento automático. O equipamento possui painel com comando por teclado, tipo 

membrana, com sensor de pressão diferencial, indicador de alarme luminoso da troca de filtros 

e problemas de pressão e vazão. Além disso, possui sistemas independentes de insulflamento e 

exaustão de ar, que proporciona um baixo índice de infecções, eliminação de odores 

provenientes das excreções, e baixo volume de ruídos. A alimentação dos animais foi realizada 

com a ração Labina (Purina, São Paulo, Brasil) e água ad libitum. 

4.4 Distribuição dos grupos  

Os 52 animais foram divididos em 6 grupos (Quadro 01) de acordo com o preenchimento 

do defeito ósseo e pela realização ou não da fotobiomodulação laser. A composição dos 

cimentos utilizados (Figura 1) está descrita no Quadro 2.  
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Quadro 01 – Grupos experimentais e número de animais para análise  

 Animais (n) 

Grupos 
Preenchimento do defeito 

ósseo 

Fotobiomodulação 

laser 

15 

dias 

30 

dias 
Total 

Coágulo Coágulo Não 3 3 6 animais 

BioMTA BioMTA Não 5 5 
10 

animais 

Biodentine Biodentine Não 5 5 
10 

animais 

Coágulo Laser Coágulo Sim 3 3 6 animais 

BioMTA 

Laser 
BioMTA Sim 5 5 

10 

animais 

Biodentine 

Laser 
Biodentine Sim 5 5 

10 

animais 

Total = 52 animais 

  

Quadro 02 – Composição dos cimentos à base de silicato de cálcio utilizados   

 

 

Material 

Composição 

Fabricante Lote 

Pó Líquido 

BioMTA 

Silicato tricálcico, 

silicato dicálcico, 

aluminato tricálcico, 

ferro aluminato 

tetracálcico e óxido de 

zircônio 

Água destilada 

Intradent, 

Belém, Pará, 

Brasil 

RM1612D12 

Biodentine 

Silicato Tricálcico, 

Óxido de Zircônio, 

Óxido de Cálcio, 

Carbonato de Cálcio, 

Pigmento Amarelo, 

Pigmento Vermelho, 

Óxido de Ferro 

Marrom 

Cloreto de Cálcio 

Dihidratado, Areo 

(polímero 

hidrossolúvel), 

Água Purificada 

Septodont, 

Saint-Maur-

des-Fossés, 

França 

B22869 
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Figura 1 - Embalagens dos cimentos à base de silicato de cálcio utilizados a) BioMTA (Intradent, Belém, Pará, 

Brasil); b) Biodentine (Septodont, Saint-Maur-des-Fossés, França). 

 

 

4.5 Cirurgia experimental  

Os procedimentos cirúrgicos foram realizados utilizando instrumentais cirúrgicos, 

organizados em conjuntos individuais, esterilizados em autoclave, bem como, equipamentos de 

proteção individual, observando-se todos os princípios de assepsia.  

Os animais foram submetidos à anestesia geral, com injeção intraperitoneal de Cloridrato 

de Quetamina 10% (Cetamin, Syntec, Cotia, SP, Brasil), na posologia de 0,12ml/100g e 

Cloridrato de Xilazina 2% (Xilazina, Syntec, Cotia, SP, Brasil) na posologia de 0,06ml/100g. 

Em seguida, posicionados em decúbito lateral direito para realização da tricotomia da região 

coxofemoral esquerda, seguida de antissepsia do campo operatório com clorexidina a 2,0 % 

(Rioquímica, São José do Rio Preto, São Paulo, Brasil). Para o isolamento da região, utilizou-

se campo fenestrado estéril.  

A metodologia para confecção dos defeitos ósseos foi semelhante à descrita por Pinheiro 

et al., 2011. O acesso cirúrgico ao fêmur ocorreu por meio de incisão na pele e tecido 

subcutâneo, com utilização de bisturi tipo Bard Parker montado com lâmina nº15 (Lamedid, 

Osasco, São Paulo, Brasil), seguindo o longo eixo do osso, com extensão aproximada de 2 cm. 

Após incisão da fáscia muscular, a musculatura da região foi divulsionada, com auxílio de uma 

tesoura tipo Metzembaum e uma pinça de dissecção, até a exposição do periósteo. Em seguida, 

a) b) 
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o periósteo foi incisado e posteriormente descolado, com a utilização de um descolador de 

periósteo tipo Molt, para exposição da área óssea (Figura 2a).  

A fim de padronizar a área operada, realizou-se todas as cavidades ósseas no terço 

superior, da face lateral do fêmur esquerdo. A perfuração deu-se sob refrigeração constante com 

solução fisiológica estéril de cloreto de Sódio a 0,9%, através da utilização de broca tipo trefina 

(SIN – Sistema de Implantes, São Paulo, SP, Brasil) com 2 mm de diâmetro, montada em 

contra-ângulo e motor cirúrgico para implantes com redução de 16:1, resistência máxima de 

35N (NSK, Nakanishi Inc. – Tochigi, Japão) em ângulo reto com a cortical óssea (Figura 2b). 

O diâmetro da cavidade foi obtido em virtude do diâmetro da própria broca e após o rompimento 

da cortical e acesso à região medular do osso (Figuras 2c e 2d). Realizou-se uma sondagem, 

por meio de sonda milimetrada de Williams, para constatar a profundidade de 3 mm da 

cavidade. Após a confecção dos defeitos ósseos os mesmos foram preenchidos com os cimentos 

BioMTA, Biodentine ou coágulo conforme grupo de estudo (Figura 2e).  

A inserção do biomaterial foi realizada com o auxílio de espátula dupla silicato 6335 n°1 

(Fava Metalúrgica, São Paulo, São Paulo, Brasil), até preenchimento total do defeito. O 

BioMTA foi manipulado de acordo com as orientações do fabricante, despejando-se 0,3 g do 

pó (conteúdo do sachê) na placa de vidro, junto com 3 gotas do líquido, misturando-os com 

espátula suavemente por 40 segundos. O Biodentine, composto por cápsula que contém 0,7g de 

pó e ampola (0,2mL de líquido), também foi manipulado conforme orientação do fabricante, 

colocando-se cinco gotas do líquido da ampola dentro da cápsula. Após fechá-la, esta foi 

colocada em um amalgamador (Pennwalt Capmaster, SS White Dental Product International, 

Estados Unidos) com velocidade de 4000/ 4200 rpm por 30 segundos. 

O procedimento de sutura, em todos os animais, foi realizado por planos, utilizando fio 

reabsorvível catgut simples, 2.0, agulhado, com 75 cm de comprimento, montado em agulha 

atraumática 3/8, circular/cilíndrica com 3 cm (Catgut, Technofio, Goiânia, GO, Brasil) nos 

planos internos (muscular e fascial). Para a sutura da pele, utilizou-se fio seda preto, trançado 

3.0, com 45 cm de comprimento, montado em agulha de 1,7 cm, 3/8 circular/triangular (Seda, 

Technofio, Goiânia, GO, Brasil), em pontos interrompidos.  

Após o procedimento cirúrgico os animais foram acondicionados nos microisoladores 

individuais, devidamente identificados, e mantidos em observação constante e diária por todo 

o período de estudo. 
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Figura 2 - Cirurgia experimental e obtenção da amostra. a) Exposição da área óssea; b) Posicionamento da 

broca tipo Trefina; c) Perfuração da broca tipo Trefina; d) Defeito ósseo preenchido por cóagulo; e) Defeito 

ósseo preenchido por cimento à base de silicato de cálcio; f) Recorte e remoção da peça óssea. 

  

4.6 Protocolo de fotobiomodulação laser 

Os animais dos grupos experimentais coágulo Laser, BioMTA Laser e Biodentine Laser 

receberam irradiação com laser de Arseneto de Gálio e Alumínio (GaAsAl) (Twinflex 

Evolution, MMOptics, São Carlos, São Paulo, Brasil) seguindo o protocolo descrito 

anteriormente por Pinheiro et al., 2018 (780 nm, P = 70 mW, emissão contínua, Ф = 0,5 cm2, 

a) b) 

c) d) 

e) f) f) 
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20,4 J/cm² por sessão, t= 300s, 142,8 J/cm2 por tratamento). O protocolo foi iniciado 

imediatamente após o procedimento cirúrgico, sendo aplicado com a ponteira do equipamento 

posicionada em contato com a pele do animal e perpendicular ao fêmur, dividido em quatro 

pontos (NSLO – 5,1 J/cm2 por ponto) ao redor do defeito ósseo. As irradiações foram repetidas 

a cada 48 horas durante 15 dias, totalizando 7 aplicações. 

4.7 Eutanásia e obtenção da amostra 

Para a obtenção das amostras teciduais, os animais foram eutanasiados de acordo com o 

período experimental de 15 e 30 dias após as cirurgias. Utilizou-se injeção de dose letal de uma 

associação de anestésico com analgésico/relaxante muscular [Cloridrato de Cetamina a 10% 

(Cetamin), 6ml/kg e Cloridrato de Xilazina a 2% (Xilazin), 1,5ml/kg, ambos por via 

intraperitoneal]. Para os indicativos de morte considerou-se a ausência de movimentos 

respiratórios, batimentos cardíacos e perda dos reflexos. 

Constatado o óbito do animal, foi realizada uma incisão longitudinal, acompanhando a 

cicatriz cutânea existente ao longo do fêmur operado. Após exposição óssea e localização da 

ferida cirúrgica, a peça foi removida, recortando o osso a aproximadamente 5 mm de cada lado 

da ferida, com auxílio de motor cirúrgico de baixa rotação com irrigação externa profusa, com 

disco diamantado dupla face (Fava, Fava Metalúrgica, São Paulo, SP, Brasil), montado em 

peça reta (NSK, Nakanishi Inc. – Tochigi, Japão) (Figura 2f).  

Cada peça foi colocada em frascos individuais previamente preparados e etiquetados, 

contendo solução de Paraformaldeído tamponado 4%, sendo fixados por três dias (GERBI et 

al., 2018) e em seguida encaminhados ao Laboratório de Patologia Oral do Departamento de 

Propedêutica e Clínica Integrada da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal da 

Bahia (FOUFBA), para o processamento. 

4.8 Processamento histológico  

Após o período de fixação (72 horas), as amostras foram descalcificadas em solução de 

ácido fórmico 5% por um período de 15 dias e, em seguida submetidas ao processamento pela 

técnica histológica de rotina (dissolveu-se a Hematoxilina no álcool; dissolveu-se o alumen na 

água morna; juntou-se as duas soluções adicionando-se o óxido amarelo de mercúrio; deixou-

se ferver em um balão volumétrico durante 5 minutos; resfriou-se a temperatura ambiente e em 

seguida filtrou-se com papel filtro) e incluídas em parafina. Os cortes foram realizados em 

micrótomo com espessura de 5 m, semi-seriados de 1/5, corados por Hematoxilina-Eosina 

(HE). Para possibilitar a avaliação da deposição colagênica, utilizou-se a coloração Pricrosírius, 
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através do Histokit Hematoxilina-Picrosírius (Easypath®, Erviegas, Idaiatuba-SP, Brasil), 

seguindo rigorosamente as orientações do fabricante. 

Os espécimes processados foram avaliados histologicamente, por meio de análise 

descritiva comparativa, sob microscopia de luz (AxioStar®, Zeiss, Germany), no Laboratório 

de Patologia Oral do Departamento de Propedêutica e Clínica Integrada da FOUFBA, em 

estudo cego por um único patologista experiente, de forma semiquantitativa, de acordo com os 

critérios encontrados no Tabela 01.   

4.9 Análise estatística  

Os dados foram tabulados e a análise estatística executada utilizado o programa Statistical 

Package for the Social Science 22 (SPSS) (SPSS Inc., Chicago, Estados Unidos). Com o 

objetivo de identificar associação entre os grupos, utilizou-se o teste Exato de Fisher, adotando 

o nível de significância de 5% (p<0,05).  
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Tabela 01 – Critérios semiquantitativos utilizados para análise através de microscopia de luz (adaptado 

de Soares et al., 2015). 

  
Critérios Ausente Leve Moderado Intenso 

Neoformação 

óssea 

 

0-5% de 

neoformação de 

osso similar ao 

adjacente não 

tratado 

5-25% de 

neoformação de 

osso similar ao 

adjacente não 

tratado 

25-50% de 

formação de osso 

similar ao 

adjacente não 

tratado 

>50% de 

formação de osso 

similar ao 

adjacente não 

tratado 

Pavimentação 

osteoblástica 

Presença 0-5% de 

pavimentação 

osteoblástica no 

osso neoformado 

Presença 5-25% 

de pavimentação 

osteoblástica no 

osso neoformado 

Presença 25-50% 

de pavimentação 

osteoblástica no 

osso neoformado 

Presença >50% de 

pavimentação 

osteoblástica no 

osso neoformado 

Infiltrado 

inflamatório 

crônico 

0-5% de céls. 

Mononucleares 

5-25% de céls. 

Mononucleares 

25-50% de céls. 

Mononucleares 

>50% de céls. 

Mononucleares 

Reação de 

corpo estranho 

Presença 0-5% de 

reação de corpo 

estranho no 

defeito ósseo 

Presença 5-25% 

de reação de corpo 

estranho no 

defeito ósseo 

Presença 25-50% 

de reação de 

corpo estranho no 

defeito ósseo 

>50% de reação 

de corpo de 

estranho no 

defeito ósseo 

Reabsorção 

óssea 

0-5% de 

reabsorção de 

osso 

remanescente e/ou 

leito cirúrgico 

Presença 5-25% 

de reabsorção de 

osso remanescente 

e/ou leito 

cirúrgico 

25-50% de 

reabsorção de 

osso remanescente 

e/ou leito 

cirúrgico 

>50% de 

reabsorção de 

osso 

remanescente e/ou 

leito cirúrgico 

Fibrose 

Presença 0-5% de 

fibrose no defeito 

ósseo 

Presença 5-25% 

de fibrose no 

defeito ósseo 

Presença 25- 50% 

de fibrose no 

defeito ósseo 

>50% de fibrose 

no defeito ósseo 

Deposição 

Colagênica* 

0-5% de 

deposição 

colagênica 

5-25% de 

deposição 

colagênica 

25-50% de 

deposição 

colagênica 

>50% de 

deposição 

colagênica 

*Análise pela coloração de Picrosirius 
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5. RESULTADOS  

 5.1 Análise histológica descritiva 15 dias 

 Grupo coágulo: Todos os espécimes desse grupo mostraram os defeitos ósseos 

preenchidos por osso neoformado caracterizado por trabéculas ósseas espessas e 

interconectantes, com osteócitos regulares e linhas basofílicas paralelas entre si e não 

grosseiras, as quais por vezes não eram confluentes. Pavimentação osteoblástica foi 

eventualmente vista. De permeio, observou-se intensa inflamação crônica (Figura 3a). Em mais 

da metade dos espécimes observou-se diferenciação cartilaginosa. Não foram observadas 

presença de reação de corpo estranho, reabsorção óssea e fibrose.  O osso neoformado estava 

preenchido por colágeno maduro de forma moderada a intensa. 

Grupo coágulo Laser:  O preenchimento do defeito ósseo por matriz óssea era bastante 

irregular, variando entre leve, moderado e intenso. O osso neoformado era esponjoso, com 

trabéculas ósseas delgadas e amplos espaços medulares. No espécime com deposição óssea 

mais leve havia a presença de cartilagem em processo de ossificação endocondral. Com base 

na presença de pavimentação osteoblástica intensa, a deposição óssea era bastante ativa. Não 

foi observado infiltrado inflamatório nem a presença de reação de corpo estranho e reabsorção 

(Figura 3b). A fibrose foi observada em apenas um espécime que mostrou uma deposição 

intensa de fibras colágenas. A avaliação por Picrosírius mostrou a presença de uma matriz de 

colágeno maduro no osso neoformado.  A deposição colagênica foi intensa, estando 

concentrada na matriz óssea depositada no defeito. 

Grupo BioMTA: Na maioria dos espécimes desse grupo o defeito estava completamente 

preenchido por osso neoformado, apesar de ainda apresentar remanescente castanho enegrecido 

birrefringente de biomaterial. Pavimentação osteoblástica foi eventualmente vista. O osso 

neoformado estava sob a forma de trabéculas ósseas espessas mais regulares, interconectantes, 

apresentando linhas basofílicas muitas vezes grosseiras, osteócitos regulares e apenas uma área 

focal de reabsorção óssea. Outras vezes evidenciou-se o defeito quase completamente ocupado 

por intensa inflamação histiocitária (Figura 3c), permeado por pequenos ou grandes espaços 

contendo no seu interior uma trama eosinofílica e os remanescentes do biomaterial antes 

descrito, circundado por intensa reação do tipo corpo estranho. O colágeno encontrava-se 

maduro e preenchendo todo o osso neoformado, sendo que na área correspondente a inflamação 

este se apresentava muito leve. 
a) 
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Grupo BioMTA Laser: Os defeitos ósseos mostravam leve ou moderada neoformação 

óssea, estando preenchidos parcialmente por um osso esponjoso bastante imaturo com amplos 

espaços medulares, muitas vezes, acompanhado por áreas de cartilagem hialina em 

diferenciação. A deposição óssea era ativa, visto que 80% das amostras mostraram intensa a 

moderada pavimentação osteoblástica. A reabsorção óssea era focal e predominantemente 

moderada. Pequenas áreas de fibrose acompanhadas por um infiltrado inflamatório crônico leve 

foram observadas na maioria dos espécimes (Figura 3d). Reações do tipo corpo estranho leve 

ou moderada, caracterizadas pela presença de células gigantes próximas aos remanescentes do 

biomaterial implantado, foram observadas em todos os espécimes. A avaliação por picrosírius 

mostrou a presença de uma matriz colágena madura no osso neoformado, bem como material 

exógeno envolvido por uma matriz de colágeno irregular caracterizando um colágeno imaturo. 

Grupo Biodentine: Em apenas um dos espécimes desse grupo o defeito ósseo estava 

preenchido por osso neoformado, neste e nos outros espécimes o osso neoformado encontrava-

se ora de forma regular, ora de forma irregular. Apresentava por vezes trabéculas ósseas 

interconectantes e áreas de pavimentação osteoblástica, linhas basofílicas paralelas entre si e 

outras áreas com diferenciação cartilaginosa permeados por inflamação crônica e por vezes 

aguda também (Figura 3e). Outras vezes era possível observar os defeitos ósseos preenchidos, 

consideravelmente, pelo biomaterial. Este era representado por uma trama eosinofílica 

irregular, granular, em meio a grumos acastanhados birrefringentes, mostrando muitas vezes 

uma reação do tipo corpo estranho. Áreas de reabsorção óssea também foram vistas, bem como 

áreas de fibrose. O colágeno maduro foi observado ocupando todo o osso neoformado em quase 

100% do trabeculado ósseo, verificando-se na área em que se observou o biomaterial, que o 

colágeno estava irregular e como se fossem pequenos grumos confluentes. 

Grupo Biodentine Laser: Os espécimes mostraram um defeito ósseo que não estava 

preenchido por osso. Não havia indícios de deposição ativa de matriz óssea. Em algumas 

amostras, o espaço estava preenchido por remanescentes do biomaterial implantado. O defeito 

estava relacionado com um infiltrado inflamatório crônico moderado (Figura 3f). Não foi 

observada uma reação de corpo estranho.  A fibrose estava presente em apenas um espécime e 

se correlacionava com uma intensa reabsorção óssea. A avaliação histológica pela coloração 

picrosírius não mostrou deposição significativa de matriz de colágeno no defeito ósseo.  
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Figura 3 - Infiltrado inflamatório 15 dias – aumento 100x – a) Grupo Coágulo (⁕ intenso infiltrado inflamatório/ 

♦ osso neoformado com osteócitos no interior das lacunas/ ♣ presença de linhas basofilicas); b) Grupo Coágulo 

Laser (♦ osso neoformado com osteócitos no interior das lacunas); c) Grupo BioMTA (⁕ intenso infiltrado 

inflamatório/ ♦ osso neoformado com osteócitos no interior das lacunas/   remanescentes birrefringentes do 

biomaterial); d) Grupo BioMTA Laser (♦ osso neoformado com osteócitos no interior das lacunas/      diferenciação 

cartilagem hialina); e) Grupo Biodentine (⁕ nota-se presença de intenso infiltrado inflamatório/ ♦ osso neoformado 

com osteócitos no interior das lacunas); f) Grupo Biodentine Laser (♦ osso neoformado com osteócitos no interior 

das lacunas/      remanescentes birrefringentes do biomaterial). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) b) 

c) d) 
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Figura 4 – Pavimentação osteoblática 15 dias – aumento 200x – a) Grupo Coágulo Laser (seta indicando a presença 

de osteoblastos permeando a trabécula óssea); b) Grupo BioMTA Laser (setas indicando a presença de osteoblastos 

circundando as trabéculas ósseas); c) Grupo Biodentine Laser (ausência de pavimentação osteoblástica). 

 

 

5.2 Análise histológica descritiva 30 dias  

Grupo Coágulo: No período experimental de 30 dias todos os espécimes mostraram o 

defeito ósseo preenchido por osso neoformado (Figura 5a), caracterizado por trabéculas ósseas 

interconectantes, confluentes e de espessura variável, com osteócitos típicos (Figura 5b) no 

interior em meio a medula óssea vermelha, apresentando também osteoblastos em superfície. 

O infiltrado inflamatório apresentava-se de moderado a intenso. Evidenciou-se a superfície do 

defeito ósseo preenchida por fibrose espessa e remanescente de cartilagem hialina. O colágeno 

neste período apresentou-se leve e maduro. 

Grupo Coágulo Laser: Decorridos 30 dias da intervenção cirúrgica, uma intensa 

neoformação foi observada no defeito ósseo (Figura 5c), resultando no seu preenchimento por 

um osso esponjoso, caracterizado pela presença de trabéculas ósseas espessas e pequenos 

 

a) 

b) 

c) 
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espaços medulares. A pavimentação osteoblástica foi um achado comum, variando entre 

moderada e intensa (Figura 5d). De permeio, um infiltrado inflamatório crônico leve estava 

presente por sob a matriz neoformada que parecia estar sendo remodelada de forma leve por 

osteoclastos. A fibrose não foi observada e células gigantes estavam ausentes na área do defeito 

ósseo. A avaliação por picrosírius mostrou a presença de uma matriz colágena madura no osso 

recém-formado. A deposição colagênica foi intensa, estando concentrada na matriz óssea 

depositada no defeito ósseo. 

Grupo BioMTA: No período de 30 dias, notou-se neoformação óssea ocupando toda a 

área lesionada, caracterizada por trabéculas ósseas espessas e interconectadas, por vezes 

permeada por material exógeno grumoso castanho dourado ou enegrecido (Figura 5e). De 

permeio, observou-se intensa inflamação crônica e por vezes fibrose leve. No entanto, a metade 

superior de dois espécimes mostrou fibras colágenas e intensa inflamação crônica permeada 

por material exógeno anfofílico e castanho dourado ou enegrecido, grumosos que por vezes 

penetravam o teto do osso neoformado. Espaços contendo material exógeno acima descrito, 

eventualmente, com reação tipo corpo estranho também foram vistas. O picrossirius mostrou 

colágeno maduro no osso neoformado, bem como uma trama/ rede de colágeno ora maduro ora 

imaturo por entre o material exógeno. 

Grupo BioMTA Laser: Os espécimes deste grupo mostraram neoformação óssea do tipo 

moderada ou intensa (Figura 5f). O ritmo de deposição óssea era bastante irregular entre os 

espécimes, visto que a pavimentação osteoblástica variou entre leve ou moderada. Áreas focais 

de reabsorção óssea moderada foram observadas. O defeito estava ocupado por uma matriz de 

osso esponjoso do tipo imaturo com amplos espaços medulares. A matriz óssea neoformada 

compartilhava o espaço do defeito ósseo com um tecido fibrótico leve ou moderado, associado 

a leves reações de corpo estranho e a um leve infiltrado inflamatório crônico. O estudo pela 

coloração picrosírius indicou a presença de uma matriz colágena madura no osso recém-

formado, bem como material exógeno castanho envolvido por uma matriz de colágeno irregular 

caracterizando um colágeno imaturo. 

Grupo Biodentine: Em 30 dias os espécimes demostravam neoformação óssea 

preenchendo predominantemente todo o defeito (Figura 5g), caracterizado por trabéculas ósseas 

de espessura variada e muitas vezes interconectantes com osteócitos típicos (Figura 5h) e osso, 

por vezes lamelar, além de linhas basofílicas discretas. Osteoblastos de superfície, e reabsorção 

óssea focal também foram vistos. O biomaterial foi visto de permeio ao osso neoformado e 
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estava ora sob a forma de grumos castanho enegrecido ora sob a forma de uma trama anfofílica. 

O colágeno era maduro e variou de leve a intenso. 

Grupo Biodentine Laser: Após o 30º dia, os espécimes deste grupo mostraram uma 

deposição de matiz óssea bastante irregular (Figura 5i), não havendo matriz óssea interposta 

em dois espécimes. Os demais espécimes mostravam um defeito parcialmente preenchido por 

um osso trabecular bastante irregular com amplos espaços medulares que envolvia os 

remanescentes de biomaterial implantado (Figura 5j). Uma reabsorção óssea leve ou moderada 

estava relacionada ao osso original ou ao osso neoformado. Um infiltrado inflamatório crônico 

leve foi observado na maioria dos espécimes. A fibrose não estava presente, exceto em um 

espécime. Não foi observada uma reação de corpo estranho. A análise morfológica por 

picrosírius não mostrou deposição significativa de matriz de colágeno no defeito ósseo.  

 

Figura 5 – Neoformação óssea 30 dias – a) Grupo Coágulo aumento 40x; b) Grupo Coágulo aumento 

100x (♦ osso neoformado com osteócitos no interior das lacunas); c) Grupo Coágulo Laser aumento 40x; d) Grupo 

Coágulo Laser aumento 100x (♦ osso neoformado com osteócitos no interior das lacunas/ seta indicando a presença 

de osteoblastos permeando a trabécula óssea); e) Grupo BioMTA aumento 40x (♦ osso neoformado com osteócitos 

no interior das lacunas/      remanescentes birrefringentes do biomaterial); f) Grupo BioMTA Laser aumento 40x 

(♦ osso neoformado com osteócitos no interior das lacunas/     remanescentes birrefringentes do biomaterial); g) 

Grupo Biodentine aumento 40x; h) Grupo Biodentine aumento 100x (♦ osso neoformado com osteócitos no 

interior das lacunas); i) Grupo Biodentine Laser aumento 40x; j) Grupo Biodentine Laser aumento 100x (♦ osso 

neoformado com osteócitos no interior das lacunas). 
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5.3 Análise estatística 

Um resumo dos critérios histológicos avaliados nos períodos de 15 e 30 dias está 

demonstrado nas Tabelas 02 e 03. 

Na análise estatística no período experimental de 15 dias foi possível observar que houve 

maior neoformação óssea com diferença estatisticamente significante (p= 0,047) dos grupos 

cóagulo e BioMTA quando comparado aos grupos Biodentine, BioMTA Laser, Biodentine 

Laser e coágulo Laser. Em relação a pavimentação osteoblástica houve diferença estatística (p= 

0,03) do grupo coágulo Laser quando comparado aos demais. Além disso, os grupos em que a 

fotobiomodulação laser foi realizada, demonstraram um menor infiltrado inflamatório, com 

diferença estatisticamente significante (p= 0,03), em comparação aos outros grupos. Houve 

também diferença estatística (p=0,03) com menor deposição no critério deposição colagênica 

quando comparado os grupos BioMTA Laser e Biodentine Laser com os demais.  Não houve 

diferença estatística nos critérios reação de corpo estranho, fibrose e reabsorção óssea no 

período experimental de 15 dias.  

Já na análise do período experimental de 30 dias, não houve diferença estatística no 

critério neoformação óssea entre os grupos. A pavimentação osteoblástica foi maior e 

estatisticamente significante no grupo Biodentine Laser (p=0,047) em relação aos demais. Além 

disso, todos os grupos apresentaram maior e estatisticamente significante deposição colagênica 

quando comparados ao grupo BioMTA Laser (p=0,03), este grupo por sua vez, demonstrou 

mais reabsorção óssea (p<0,05). Os grupos Coágulo Laser e Biodentine Laser demonstraram 

um menor infiltrado inflamatório (p<0,05) em comparação aos outros grupos. Não houve 

diferença estatística nos critérios reação de corpo estranho e fibrose.  
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Tabela 02: Resumo dos resultados dos critérios semiquantitativos no período de 15 dias 

Comparação entre os grupos no mesmo critério é indicada por letras sobrescritas nas colunas; mesma letra = sem diferença estatística (p>0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Neoformação 

óssea 

Pavimentação 

Osteoblastica 

Infiltrado 

Inflamatório 

Reação de Corpo 

Estranho 
Reabsorção Óssea Fibrose 

Deposição 

Colagênica 

   15 dias 

Coágulo Intensaa (100%) Levea (66,6%) Intensoa (100%) Ausentea (100%) Ausentea (66,6%) Ausentea (100%) Intensaa (66,6%) 

BioMTA Intensaa (60%) Levea (80%) Intensaa (80%) Levea (60%) Levea (80%) Ausentea (80%) Intensaa (100%) 

Biodentine 
Leve / 

Moderadab (80%) 

Leve / 

Moderadaa (40%) 
Intensaa (60%) Moderadaa (60%) Levea (100%) Ausentea (60%) Intensaa (100%) 

Coágulo 

Laser 

 

Moderada/  

Intensab (66,6%) 

Intensab (100%) 
Ausenteb 

(100%) 
Ausentea (100%) Ausentea (100%) Ausentea (66,6%) Intensaa (66,6%) 

BioMTA 

Laser 

 

Leve / 

Moderadab (80%) 

Intensaa (60%) Leveb (80%) 
Leve /  

Moderadaa (80%) 
Moderadaa (60%) Moderadaa (80%) Moderadab (80%) 

Biodentine 

Laser 
Ausenteb (100%) Ausentea (100%) 

Moderadab 

(75%) 
Ausentea (100%) Moderadaa (60%) Ausentea (80%) Ausenteb (80%) 



42 
 

Tabela 03: Resumo dos resultados dos critérios semiquantitativos no período de 30 dias 

Comparação entre os grupos no mesmo critério é indicada por letras sobrescritas nas colunas; mesma letra = sem diferença estatística (p>0,05). 

 
Neoformação 

óssea 

Pavimentação 

Osteoblastica 

Infiltrado 

Inflamatório 

Reação de Corpo 

Estranho 
Reabsorção Óssea Fibrose 

Deposição 

Colagênica 

30 dias        

Coágulo Intensaa (100%) Levea (66,6%) Intensaa (66,6%) Ausentea (100%) Ausentea (66,6%) Moderadaa (66,6%) Leveb (66,6%) 

BioMTA Intensaa (80%) 
Leve / 

Moderadaa (80%) 
Intensaa (80%) Levea (100%) Ausentea (60%) Levea (40%) Intensaa (80%) 

Biodentine Intensaa (80%) Levea (100%) Intensaa (80%) Ausentea (60%) Levea (60%) Ausentea (80%) Intensaa (60%) 

Coágulo Laser Intensaa (66,6%) 
Moderada/ 

Intensaa (66,6%) 
Leveb (100%) Ausentea (100%) Levea (66,6%) Ausentea (100%) Intensaa (100%) 

BioMTA Laser Moderadaa (60%) 
Leve / 

Moderadaa (80%) 
Levea (40%) Levea (60%) Moderadab (100%) Moderadaa (60%) Moderadab (60%) 

Biodentine Laser Moderadaa (40%) Intensab (60%) 
Ausente/ 

Leveb (80%) 
Ausentea (80%) 

Leve / 

Moderadaa (80%) 
Ausentea (80%) Intensaa (40%) 
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6. DISCUSSÃO  

O presente estudo buscou avaliar o efeito da fotobiomodulação laser no reparo de 

defeitos ósseos em fêmur de ratos preenchidos ou não com diferentes cimentos à base de silicato 

de cálcio, o BioMTA e o Biodentine. Os resultados mostraram no período experimental de 15 

dias, uma redução do infiltrado inflamatório nos grupos em que a fotobiomodulação laser foi 

realizada. Já no período de 30 dias foi possível observar uma maior pavimentação osteoblástica 

no grupo Biodentine Laser, bem como um menor infiltrado inflamatório nos grupos Biodentine 

Laser e coágulo Laser. 

Embora a estrutura óssea dos ratos Wistar apresentem uma organização mais simples, 

como a ausência dos canais de Havers, em comparação ao osso humano, similaridades 

biológicas são encontradas, sendo os mesmos possuidores de DNA homólogos, além dos ratos 

possuírem um rápido metabolismo e um menor período de reparo, tornando-os assim modelo 

para estudo de reparo ósseo (PINHEIRO et al., 2012). Esse menor período de reparo ósseo nos 

ratos justifica os períodos experimentais escolhidos de 15 e 30 dias no presente estudo, uma 

vez que no período de 15 dias os espécimes se encontram na fase reparadora, e no período de 

30 dias na fase remodeladora (LIN et al., 2016).  

O tecido ósseo é formado por uma rede de fibras colágenas reforçadas por cristais de 

fosfato de cálcio (GINEBRA et al., 2018). É considerado um tecido dinâmico, capaz de modular 

seu comportamento de acordo com os estímulos recebidos e de promover autorreparo após o 

trauma (SCHMIDT-BLEEK et al., 2012; GINEBRA et al., 2018). O processo de autorreparo é 

complexo, envolvendo uma série de eventos biológicos e, em geral, ocorre em três fases: 

inflamatória, reparadora e remodeladora (KALFAS, 2011; SCHMIDT-BLEEK et al., 2012).  

A fase inflamatória se inicia logo após o dano ao tecido ósseo, durando cerca de 7 dias 

em seres humanos e 4 dias em ratos (LIN et al., 2016), culminando na liberação de citocinas, 

mediadores pró-inflamatórios e fatores de crescimento, que são responsáveis por promover 

proliferação e quimiotaxia das células inflamatórias, de defesa, e mesenquimais 

indiferenciadas. As células mesenquimais indiferenciadas, na fase reparadora, se encarregam 

da formação de novos vasos sanguíneos, e se diferenciam em fibroblastos, osteoblastos e 

condroblastos responsáveis pela construção do arcabouço e mineralização óssea (LIN et al., 

2016; COTTRELL et al., 2016).  

A presença de uma diferenciação cartilaginosa no grupo coágulo deve-se a um processo 

de reparo secundário, envolvendo simultaneamente a ossificação endocondral, caracterizada 

pela formação de um tecido cartilaginoso que circunda e estabiliza todo o sítio da fratura, uma 
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vez que a vascularização da região ainda se apresenta limitada. E pela ossificação 

intramembranosa, que se inicia das margens da região traumatizada em direção ao centro do 

defeito ósseo. À medida que ocorre o desenvolvimento e maturação dos novos vasos 

sanguíneos, acontece a diferenciação das células mesenquimais indiferenciadas em osteoblastos 

e secreção do tecido mineralizado (SATHYENDRA et al., 2013; COTTRELL et al., 2016).   

A fotobiomodulação laser é um coadjuvante terapêutico conhecido por promover um 

aumento da síntese de ATP, da modulação das espécies reativas de oxigênio e fatores de 

transcrição celular, consequentemente aumentando a migração e proliferação celular, 

promovendo um efeito pró-inflamatório e aumentando a oxigenação dos tecidos através da 

vasodilatação e neoangiogênese (CHUNG et al., 2012). Permitindo assim uma aceleração no 

processo de reparo tecidual. A escolha do laser de arseneto de gálio e alumínio (GaAlAs) se 

justifica no presente estudo devido a suas propriedades de estímulo a regeneração celular, uma 

vez que o mesmo tem sido associado a efeitos como proliferação epitelial e fibroblástica, 

estímulo à produção de colágeno, estímulo seletivo das mitocôndrias ou da membrana 

citoplasmática (PINHEIRO et al., 2010a).  

Cabe ressaltar ainda que a escolha do laser no comprimento de onda infravermelho 

deve-se ao fato de tal comprimento proporcionar um efeito fotofísico (modificação do potencial 

de membrana celular e aumento da síntese de ATP) e por apresentar uma maior penetração 

tecidual quando comparado ao comprimento de onda vermelho (PINHEIRO et al., 2010b; 

BORBA et al., 2021; OLIVEIRA et al., 2021). E embora não existam protocolos padrões de 

fotobiomodulação laser, estudos pregressos já mostram efetividade na dose escolhida 

(PINHEIRO et al., 2018; PINHEIRO et al., 2020) 

Os resultados do presente estudo demonstram uma aceleração no processo de reparo do 

grupo coágulo laser, uma vez que foi observada intensa pavimentação osteoblástica e deposição 

colagênica. Bem como todos os grupos associados a fotobiomodulação laser demonstraram 

diminuição do infiltrado inflamatório quando comparado aos grupos sem fotobiomodulação 

laser, sugerindo assim a capacidade de modulação da síntese de mediadores inflamatórios e da 

aceleração do processo inflamatório podendo influenciar diretamente no avanço do processo de 

reparo tecidual.  

Tais achados, apesar de diferenças metodológicas, corroboram com o estudo de Tim et 

al. (2016a), que teve o objetivo de investigar as modificações histológicas produzidas pela 

fotobiomodulação laser nos primeiros dias do reparo ósseo em defeitos na tíbia de ratos, para 

isso utilizaram 60 ratos que foram divididos em dois grupos: o grupo controle, que não recebeu 

nenhum tratamento após o procedimento cirúrgico, e o grupo laser, que recebeu 
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fotobiomodulação laser (830 nm, 30mW, 94 s, 2.8 J) imediatamente após a cirurgia e a cada 

24h no período de 2, 3 e 7 dias. Obtendo como resultado no grupo associado a 

fotobiomodulação laser o recrutamento precoce de células inflamatórias, aumento dos genes 

relacionados a angiogênese, como o fator de crescimento do endotélio vascular, e a diminuição 

estatisticamente significante da expressão da COX-2 após 7 dias.  

Em um segundo estudo de Tim et al. (2016b) com objetivo de avaliar os efeitos da 

fotobiomodulação laser na expressão de colágeno no defeito ósseo na tíbia de ratos após 5 dias, 

foram utilizados 20 ratos divididos em dois grupos, o grupo teste recebeu fotobiomodulação 

laser (830 nm, 30mW, 94 s, 2.8 J) imediatamente após o procedimento cirúrgico e a cada 24h 

durante cinco dias. Demonstraram que a associação da fotobiomodulação laser promoveu 

diminuição do infiltrado inflamatório. Além disso, pela análise da coloração por Picrosirius, 

foi possível perceber uma maior organização das fibras colágenas, demonstrada pela maior área 

corada. E pela análise imuno-histoquímica, observou-se o aumento significante da expressão 

do gene COL-I, responsável pela produção do colágeno tipo I, fundamental na constituição do 

arcabouço ósseo e na orientação da deposição do componente mineral.   

Tal aceleração no processo do reparo ósseo pode ser percebido também no período de 

30 dias, em que o grupo coágulo Laser se apresentava na fase de remodelação óssea. Fase essa 

em que ocorre a maturação do tecido, uma vez que o mesmo passa a apresentar um aspecto de 

organização paralela da orientação das suas fibras colágenas e uma maior proporção na 

espessura do trabeculado ósseo, bem como uma discreta presença de osteoclastos ajustando a 

forma óssea de acordo com os estímulos de pressão e tração sofridos (ABRAHAMSOHN, 

2018). 

Os cimentos reparadores à base de silicato de cálcio são conhecidos por suas 

propriedades de biocompatibilidade, bioatividade e elevado poder de selamento. Seu contato 

com o tecido ósseo se faz necessário em diversas situações clínicas como no selamento de 

perfurações radiculares e nas cirurgias paraendodônticas, onde são utilizados como retro-

obturadores. A utilização dos cimentos BioMTA e Biodentine no presente trabalho, ocorreu por 

serem cimentos reparadores à base de silicato de cálcio de gerações atuais, que são marcadas 

pela adição de agentes plastificantes responsáveis por um menor tempo de presa, maior 

estabilidade de cor devido a substituição do radiopacificador óxido de bismuto, presença de 

nanopartículas que conferem ao material menor porosidade e maior capacidade de selamento, 

bem como pelo intuito de se comparar um cimento nacional (BioMTA) com um cimento 

importado (Biodentine). 
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Quando os cimentos à base de silicato de cálcio entram em contato com os fluidos 

teciduais, liberam rapidamente íons cálcio e hidroxila, criando um pH alcalino em sua superfície 

externa, este ambiente leva à nucleação e cristalização de apatita na superfície do material e 

torna o meio propicio para adesão celular (NIU et al., 2014). 

 No presente estudo foi possível perceber que o grupo BioMTA apresentou intensa 

neoformação óssea com trabéculas espessas e regulares, bem como presença de colágeno 

maduro permeando o osso neoformado.  Poucos achados são encontrados na literatura relatando 

as propriedades biológicas de tal material, principalmente no tecido ósseo. Estudos (SOUZA et 

al., 2015; CHUNG et al., 2016; WONGWATANASANTI et al., 2018) com cultura de células 

avaliando a citotoxicidade, proliferação celular, indução da angiogênese, concentração de 

cálcio e formação de nódulos calcificados do cimento à base de silicato de cálcio, o RetroMTA 

(que possui composição similar ao BioMTA), sob células do ligamento periodontal, pulpares e 

células tronco da papila apical obtiveram como resultado baixa citotoxicidade, possibilitando 

uma alta viabilidade celular, aumento gradativo da proliferação celular até o 14º dia, bem como 

altas concentrações de cálcio no meio e aumento do fator de crescimento de endotélio vascular 

após 7 dias. Entretanto, os resultados foram negativos para detecção de nódulos calcificados.  

Já nos estudos in vivo (BAKHTIAR et al., 2017; DAMMASCHKE et al., 2019) com 

objetivo de avaliar a resposta pulpar e a formação de tecido duro após capeamento pulpar direto 

em adultos frente a utilização do cimento RetroMTA, observou-se na maioria dos espécimes 

ausência de inflamação, contudo, em ambos os estudos não houve a completa formação da 

ponte de dentina em mais da metade dos espécimes e o tecido mineralizado se apresentava com 

aspecto amorfo e irregular.  

Tais achados são discrepantes do presente estudo, uma vez que o grupo BioMTA, no 

período de 15 e 30 dias, demonstrou no tecido ósseo a presença de leve infiltrado inflamatório, 

importante para o processo de reparo, intensa e estatisticamente significante neoformação óssea 

e deposição colagênica. Isso sugere uma possível modificação na reação química dos cimentos 

a depender do tecido em que são inseridos (CAMILLERI, 2020). Os cimentos a base de silicato 

de cálcio são capazes de permitir a formação do mineral hidroxiapatita em sua superfície, que 

somados as qualidades do ambiente podem promover um processo de mineralização 

(VALLITTU et al., 2018). Desta forma, acredita-se que o BioMTA tenha incentivado a 

neoformação óssea nas áreas dos defeitos. Além disso, a associação do cimento BioMTA com 

a fotobiomodulação laser, sobretudo no período de 15 dias, proporcionou aumento da 

pavimentação osteoblástica, demonstrando uma deposição óssea ativa, e diminuição do 

infiltrado inflamatório. 
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O cimento Biodentine, no período de 15 dias, demonstrou neoformação óssea 

significativamente menor (p<0,05) que o grupo coágulo. Apenas um espécime estava 

preenchido por osso neoformado, com trabéculas ósseas irregulares, além da presença de 

inflamação aguda e crônica e de leve reabsorção óssea. Estudo em cultura de células com 

objetivo de avaliar comparativamente a proliferação, diferenciação e potencial osteogênico de 

células-tronco mesenquimais derivadas da medula óssea humana (hBMSCs) frente a cimentos 

à base de silicato de cálcio obteve como resultado após 7 dias que o Biodentine apresentou a 

menor taxa de viabilidade celular, bem como a menor taxa de aderência celular e o menor 

potencial osteogênico quando comparado aos demais (SULTANA et al., 2018). Resultado 

similar foi encontrado por Talabani et al. (2020), com intuito de avaliar a resposta tecidual aos 

cimentos Biodentine, MM-MTA e EndoSequence após perfuração radicular dos incisivos de 

ratos, observando após uma semana a inflamação do ligamento periodontal e uma limitada 

formação óssea que não preenchia metade do local exposto em todos os espécimes implantados 

com Biodentine, corroborando com os resultados do presente estudo. 

Isso pode ser justificado pelo fato de o Biodentine possuir em sua composição óxido de 

ferro marrom e cloreto de cálcio, substâncias utilizadas como aceleradoras no tempo de presa 

do material. Estudos (KANG et al., 2013; GOMES-CORNÉLIO et al., 2017) mostram que essas 

substâncias apresentaram citotoxicidade dose-dependente, com uma maior taxa de viabilidade 

celular apenas em maiores diluições celulares. Uma outra hipótese para a diminuição da 

viabilidade celular no período inicial consiste no pH altamente alcalino (pH ~ 11,9) do cimento 

Biodentine (ZIED et al., 2015), que a princípio pode causar uma necrose superficial no tecido 

como forma de proteção, atrasando o processo de reparo ósseo (TALABANI et al., 2020).  

Os cimentos reparadores à base de silicato de cálcio quando associados a 

fotobiomodulação laser apresentaram comportamentos distintos. Enquanto o grupo BioMTA 

Laser apresentou moderada neoformação óssea, pavimentação osteoblástica e leve infiltrado 

inflamatório tanto no período de 15 e 30 dias. O grupo Biodentine Laser, no período de 15 dias, 

apresentou ausência de sinais de deposição óssea, pavimentação osteoblastica, deposição de 

colágeno e possuía uma moderada reabsorção óssea. Contudo, houve diminuição no infiltrado 

inflamatório quando comparado ao grupo Biodentine. Já no período de 30 dias o grupo 

Biodentine Laser apresentou maior pavimentação osteoblástica e menor infiltrado inflamatório 

quando comparado aos demais grupos.  

Estudos (PINHEIRO et al., 2018; MACEDO et al., 2020; PINHEIRO et al., 2020) 

similares vêm sendo realizados tanto em ratos (MACEDO et al., 2020) quanto em coelhos 

(PINHEIRO et al., 2018; PINHEIRO et al., 2020) buscando avaliar os efeitos da associação 
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terapêutica de cimentos à base de silicato de cálcio a fotobiomodulação laser no reparo ósseo, 

obtendo resultados promissores como a melhora do reparo ósseo, aumento na produção de 

fibras colágenas e diminuição do processo inflamatório.  

Macedo (2020) com objetivo de avaliar a associação da fotobiomodulação laser 

(λ880nm, 100mW, 2,2 J por ponto, totalizando 8 aplicações) a um cimento à base de silicato de 

cálcio, MTA Repair HP, no processo de reparo ósseo de ratos no período de 15 e 21 dias através 

de análise histológica e histomorfométrica obteve como resultado a presença de neoformação 

óssea com aspecto imaturo, muitos osteócitos e uma inflamação crônica residual nos grupos 

irradiados no período de 15 dias. Já no período de 21 dias foi possível observar diminuição dos 

espaços medulares, formação lamelar nas margens (indicando atividade de remodelação) e 

osteócitos distribuídos uniformemente na extensão do osso neoformado nos grupos irradiados. 

Cabe ressaltar que na análise histomorfométrica o grupo em que ocorreu a associação do 

cimento com a fotobiomodulação laser demonstrou maior neoformação óssea (1,13mm²) 

quando comparado aos grupos em que o defeito ósseo foi preenchido somente com o cimento 

(0,97mm²) e com o grupo controle (0,48mm²).  

A composição do cimento MTA Repair HP e do cimento BioMTA embora não sejam 

semelhantes, permitiram que ambos os cimentos ao serem associados a fotobiomodulação laser 

demonstrassem semelhança nos resultados, como a diminuição do infiltrado inflamatório, 

neoformação óssea ocupando todo o defeito cirúrgico, entretanto sendo discrepantes do cimento 

Biodentine.  

 Souza (2020) com objetivo de avaliar, no período de 30 e 60 dias, o efeito dos cimentos 

Biodentine e MTA-angelus na biocompatibilidade, expressão de BMP2, BMP4 e osteocalcina 

em ratos. Obteve como resultado aumento significativo, no período de 30 dias, da expressão de 

IL-8 (citocina com função primária de ativar e atrair neutrófilos) e BMP2 (proteína que 

promove indução dentinária - ZHAO et al. 2012; KAWAI et al.,2017) no grupo Biodentine 

quando comparado ao grupo MTA. E uma expressão estatisticamente significante aos 30 dias 

de IL-1B (citocina pró-inflamatória), BMP4 (proteína reguladora que promove indução óssea 

e reparo de fratura) e osteocalcina (proteína responsável por estimular a atividade osteoblástica) 

do grupo MTA quando comparado ao grupo Biodentine. Sugerindo então, após tais resultados, 

que o cimento Biodentine apresenta um melhor rendimento e deve ser indicado para utilização 

em procedimentos em contato com o tecido pulpar. 

 Os resultados deste estudo indicam que o efeito da fotobiomodulação laser associada 

aos cimentos à base de silicato de cálcio varia a depender da formulação do cimento. Dessa 
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forma, cabe ressaltar a necessidade de novos estudos com diferentes dosagens de irradiação 

laser, além da sua associação a outros materiais à base de silicato de cálcio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

7. CONCLUSÃO 

Diante dos resultados obtidos podemos concluir que no reparo de defeitos ósseos, a 

associação da fotobiomodulação laser com os cimentos à base de silicato de cálcio contribuiu 

para a diminuição do infiltrado inflamatório e maior deposição colagênica no período de 15 

dias. No período de 30 dias, observou-se aumento da pavimentação osteoblástica e diminuição 

do infiltrado inflamatório na associação fotobiomodulação laser e o cimento Biodentine. Não 

foi observada maior neoformação óssea nos grupos irradiados e associados aos cimentos à base 

de silicato de cálcio na avaliação de 15 e 30 dias. 
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