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Prefácio

Uma das linhas de pesquisa deste Curso de Mestrado, intitulada
“Reparação Tecidual”, visa estudar os fenômenos que regem a reparação tecidual
após a inserção de implantes osseointegráveis. Considerando então que o laser de
baixa intensidade (LBI) tem apresentado efeito biomodulador sobre o tecido
ósseo. Surgiu o questionamento de qual seria esse efeito especificamente em sítios
perimplantares. Sendo assim, a presente revisão de literatura foi delineada com o
intuito de compilar e analisar as evidências científicas sobre este assunto, por
meio da busca de estudos que tivessem utilizado análise histológica. Apesar das
buscas por estudos de metanálise e estudos clínicos randomizados controlados,
apenas estudos em animais foram selecionados e revisados.
Esta dissertação é constituída de um artigo de revisão de literatura que foi
enviado para ser publicado no periódico “Ciência e Cultura”.
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RESUMO

Ravazzi F. Revisão sistemática das alterações decorrentes da aplicação de laser de
baixa intensidade em sítios com implantes osseointegráveis. [Dissertação de
Mestrado]. Barretos: Curso de Mestrado em Ciências Odontológicas da UNIFEB;
2010.

Atualmente há uma grande demanda por técnicas e materiais que possam
intensificar e acelerar o processo de reparo ósseo ao redor de implantes
osseointegráveis. Sendo assim, o objetivo deste estudo foi revisar estudos que
tivessem avaliado a biomodulação do laser de baixa intensidade (LBI) em
aumentar o contato entre o osso e a superfície do implante e acelerar o processo
de reparo ósseo em áreas perimplantares. Para isto, uma busca bibliográfica
computadorizada foi realizada no sítio do Medline, EBSCO, e Cochrane Reviews
cruzando os termos “laser” e “dental implants” em Junho de 2010. Não foram
aplicados limites à pesquisa. Respectivamente, 251, 95, e 12 resumos foram
identificados. A busca foi ampliada manualmente, e no total 13 estudos se
enquadraram nos critérios de inclusão. Dentre estes não foram encontrados
estudos clínicos randomizados controlados ou artigos de revisão sistemática,
apenas estudos controlados em animais. Deste total, 12 estudos confirmaram os
benefícios do LBI na osseointegração, enquanto um não confirmou tais
benefícios, o que segundo os autores possivelmente ocorreu devido ao limitado
tamanho da amostra e da variedade dos valores obtidos na quantificação da
porcentagem de contato osso-implante. Com base nos estudos revisados, pode-se
sugerir que uso do LBI levou ao: aumento do valor do torque de remoção;
aumento da deposição de cálcio e fósforo e de hidroxiapatita de cálcio, sugerindo
uma aceleração da maturação óssea; aumento da dureza nos tecidos
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perimplantares; aumento da quantidade de osteócitos, do metabolismo e atividade
celular e aumento da extensão de contato osso-implante.
Palavras-chave: Implantes dentários; lasers; osseointegração. (busca no DeCS:
http://decs.bvs.br/).
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ABSTRACT

Ravazzi F. Revisão sistemática das alterações decorrentes da aplicação de laser de
baixa intensidade em sítios com implantes osseointegráveis. [Dissertação de
Mestrado]. Barretos: Curso de Mestrado em Ciências Odontológicas da UNIFEB;
2010.

In present days there is a demand for techniques and materials that may intensify
and accelerate bone healing process around osseointegrated implants. Thus, the
aim of the work was to reviews studies that evaluated the efficacy of low-level
laser therapy in biomodute bone-implant contact and accelerate bone repair in
implantar sites. A computerized literature search in Medline, EBSCO, and
Cochrane Review sites crossing the terms “laser” and “dental implants” in 2010
June. No limits were applied to the research. Respectively, 251, 95 and 12
abstracts were identified. The search was extended manually, and a total of 13
studies met the inclusion criteria. From which neither clinical randomized
controlled trials nor systematic review articles were found, only randomized
studies in animals. Among them, 12 studies confirmed the benefits of LLLT in
osseointegration, while one study did not confirm, and according to the authors
possibly due to the limited size of sample and variability from the percentage of
bone-implant contact values. Based on the reviewed studies, it could be suggested
that the use of LLLT leaded to an increase in removal torque; increase in the
deposition of calcium and phosphorus, and of hydroxyapatite of calcium,
suggesting that occurred an acceleration on bone maturation; increase in the
hardness of implantar tissues; not to mention the increase in the quantity of
osteocytes, and cellular metabolism and activity; and the extension of boneimplant contact.
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1 INTRODUÇÃO

A obtenção e manutenção da osseointegração dependem da
capacidade de cicatrização, reparação e de remodelamento dos tecidos biológicos
que circundam o implante e o insucesso do tratamento engloba, uma série de
eventos: processos biológicos; processos biomecânicos e adaptação do paciente.
Os processos de reabsorção e aposição óssea são influenciados por fatores
sistêmicos e locais e são controlados pela proliferação, diferenciação e ativação de
osteoclastos e osteoblastos (KIM et al., 2007).
A palavra LASER significa Light Amplification by Stimulated
Emission of Radiation que, em português, seria “luz amplificada pela emissão
estimulada de radiação”. Na Odontologia há dois grupos de lasers, sendo esses
classificados em lasers de baixa intensidade (LBI), que tem efeito não-térmico, e
lasers de alta intensidade, com efeitos térmicos sobre os tecidos.
Dentre os equipamentos de LBI, os mais utilizados são os de ArsênioGálio (GaAs), Arsênio-Gálio-Alumínio (GaAlAs), Hélio-Neônio (HeNe), ÍndioGálio-Alumínio-Fósforo (InGaAlP), com emissão em diferentes comprimento de
onda (THEODORO et al., 2002).
Os LBI atuam a nível celular, através de interação fotoquímica,
aumentando o metabolismo celular e, consequentemente, induzindo diferentes
efeitos gerais como analgésicos, antiinflamatórios e trófico-regenerativos. Estudos
tem comprovado sua ação de estimulação sobre células ósseas (OSAWA et al.,
1998; DÖRTBUDAK et al., 2000; KHADRA et al., 2005A; KHADRA et al.,
2005B; DOMINGUEZ et al., 2009) e o tecido ósseo (TRELLES e MAYAYO,
1987; GERBI et al., 2005; MARKOVIC et al., 2005; PRETEL, 2005;
CARVALHO et al., 2006; LIRANI-GALVÃO et al., 2006; NISSAN et al., 2006;
CERQUEIRA et al., 2007; OLIVEIRA et al., 2008; KREISNER et al., 2009;
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MARKOVIÇ et al., 2009; BALLEZA et al., 2010). Tais efeitos seriam desejáveis
em áreas perimplantares, e possibilitariam a instalação de implantes em área com
menor densidade óssea e o carregamento precoce, minimizando o tempo total do
tratamento.
Pesquisas recentes em animais têm demonstrado que o LBI pode
estimular a osteogênese durante a remodelação óssea e influenciar positivamente a
osteogenênese no processo de osseointegração de implantes dentários (KHADRA
et al., 2004; KIM et al., 2007). Outro estudo demonstrou que a irradiação com
laser infra-vermelho pode melhorar o processo de osseointegração por aumentar a
incorporação de cálcio e hidroxiapatita no tecido ósseo (LOPES et al., 2007).
Além disto, alguns estudos demonstraram que o LBI aumenta o embricamento
mecânico osso-implante demonstrado pelo aumento de torque de remoção dos
implantes nos tecidos irradiados (BLAY, 2001; CASTILHO FILHO, 2003;
CAMPANHA et al., 2007; BOLDRINI, 2010). Por outro lado, outro estudo não
mostrou efeito estatisticamente significativo na porcentagem de contato ossoimplante após irradiação com LBI, e que a maior diferença numérica entre o
grupo irradiado e o controle ocorreu nos implantes inseridos com menor
estabilidade primária (TORRES e TEIXEIRA, 2008).
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2 PROPOSIÇÃO

O objetivo deste estudo foi realizar uma revisão sistemática da
literatura, avaliando criticamente os trabalhos existentes sobre o laser de baixa
intensidade aplicado em sítios perimplantares.
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3 MATERIAL E MÉTODOS

Para o levantamento bibliográfico da literatura, realizou-se uma busca
bibliográfica computadorizada foi realizada no sítio do Medline, EBSCO, e
Cochrane Reviews (dentro do tópico “Oral Health”), cruzando os termos “laser” e
“dental implants” em Junho de 2010, e assim respectivamente, 251, 95 e 12
resumos foram identificados. Não foram aplicados limites de data, idioma, ou
quaisquer outros. A pesquisa foi complementada manualmente, e por meio de
comunicação eletrônica encaminhada aos autores dos estudos de interesse, além
de busca em sítios de companhias fabricantes e importadores dos LBI (DMC
Equipamentos, São Carlos, Brasil; HELBO Photodynamic Systems GmbH & Co
KG, Wels, Austria; MM Optics, São Carlos, Brasil; Theralase Technologies Inc.,
Toronto, Canadá).
Foram incluídos estudos que avaliassem o tecido ósseo perimplantar
após a irradiação com LBI, e excluídos artigos de revisão de literatura que não
fossem sistemáticas. Desta forma, no total, 13 estudos foram selecionados.
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4 RESULTADOS

Nesta revisão de literatura não foram encontrados estudos clínicos
randomizados controlados e artigos de revisão sistemática da literatura. Apenas
estudos controlados em animais foram localizados (Tabela 1).
TABELA 1- Estudos controlados incluídos nesta revisão.
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Blay (2001) realizou um estudo com o objetivo de avaliar se o
processo de osseointegração de implantes inseridos em tíbias de coelhos sofre
alterações quando são irradiadas com LBI com diferentes comprimentos de onda,
por meio da análise da frequência de ressonância e do torque de remoção. Para
isto, 30 coelhos foram divididos em 3 grupos: um grupo foi irradiado com laser
com comprimento de onda de 680nm, o outro com laser com comprimento de
onda de 830nm, enquanto os demais foram mantidos como controle. Em cada
animal um implante foi instalado por tíbia, e cada implante foi avaliado com
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relação à frequência de ressonância antes da sutura final. Nos grupos
experimentais, as irradiações foram realizadas com densidade de energia de 4
J/cm² por ponto, sendo 2 pontos de cada lado da tíbia, em 10 sessões, com
intervalos de 48 horas entre elas, sendo a primeira no pós-operatório imediato.
Após 3 semanas do procedimento cirúrgico, ambos implantes de cada animal
foram avaliados com relação à frequência de ressonância, e um teve o torque de
remoção quantificado. O implante remanescente foi novamente submerso, e 6
semanas após sua instalação, esse foi reaberto para avaliação da frequência de
ressonância e torque de remoção. Os resultados da análise estatística da freqüência
de ressonância indicaram que em ambos os grupos irradiados apresentaram
menores valores no momento da instalação dos implantes em comparação com os
demais períodos. Considerando o torque de remoção, diferenças entre os grupos
foram observadas às 6 semanas, com maiores valores nos grupos experimentais
em comparação com o controle. Os autores concluíram que a irradiação com laser
de comprimento de onda de 680 nm e 830 nm foi benéfica no processo de
osseointegração de implantes instalados em tíbia de coelhos.
No ano de 2002, Dörtbudak et al. usaram cinco babuínos, em cujas
cristas ilíacas foram inseridos implantes de superfície jateada e submetida a
ataque ácido. As irradiações com LBI (690 nm, 100 mW por 1 minuto, 6 J) foram
realizadas transcirurgicamente, na perfuração realizada com fresa para instalação
do implante, e no tecido ósseo periimplantar, após sua instalação. Cinco dias após,
a amostra foi removida para contagem dos osteócitos e quantificação da
reabsorção óssea. Nas amostras, a contagem média de osteócito por unidade de
área foi 109,8 células do grupo irradiado e 94,8 células do grupo controle.
Adicionamente, osteócitos viáveis foram encontrados em 41,7% das lacunas do
grupo submetido a irradiação, e em 34,4% das lacunas do grupo não-irradiado;
sendo esta diferença estatisticamente significante. Contudo, não houve diferença
estatisticamente significante entre os grupos com relação à área total de
reabsorção óssea. Os autores concluíram que a irradiação teve efeito positivo na
integração dos implantes in vivo, enquanto a taxa de reabsorção não foi
influenciada pela irradiação.
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Castilho Filho (2003) avaliou, por meio do torque de remoção, a
influência da irradiação com LBI no processo de reparação óssea após a instalação
de implantes osseointegráveis. Foram utilizados 33 coelhos que foram divididos
em 3 grupos, de acordo com o período de acompanhamento (14, 21 e 42 dias).
Cada animal teve um implante instalado em cada tíbia, e uma destas foi irradiada
(GaAlAs, 780nm, 7,5 J/cm², 4 pontos de irradiação, totalizando 10 segundos, com
intervalo de 48 horas por um período de 14 dias). No final de cada período de
observação, os animais foram sacrificados, as tíbias foram retiradas e o valor do
torque de remoção dos implantes registrado. No período de 14 dias, diferenças
estatisticamente significantes não foram observadas entre os grupos irradiado
(14,21 Ncm) e controle (12,12 Ncm). Na comparação entre os grupos irradiado e
controle, nos períodos de 21 dias (21,00 Ncm e 15,28 Ncm, respectivamente) e 42
dias (24,55 Ncm e 17,31 Ncm, respectivamente) as diferenças foram
estatisticamente significantes. Os autores concluíram que houve um aumento na
resistência óssea para os implantes irradiados.
Em 2003, Guzzardella et al. desenvolveram um estudo em fêmur de
12 coelhos, no qual analisaram o uso do LBI (GaAlAs, 780 nm, 300 J/cm², 1 W,
por 10 minutos) em implantes de hidroxiapatita. As avaliações foram realizadas
por meio da quantificação da microdureza Vikers do osso (avaliada a 200µm e
2.000µm do implante nos blocos cortados em que as peças de osso e tecido
adjacentes estavam embebidos em resina) e do índice de afinidade (descrito pelos
autores como a extensão de osso em direto contato com o implante sem a presença
de tecido mole, dividida pela extensão total da interface osso-implante,
multiplicada por 100). As irradiações foram realizadas por 5 dias consecutivos nos
sítios experimentais, enquanto os demais foram mantidos como controle. Três e 6
semanas após a instalação dos implantes os animais foram sacrificados. A análise
da microdureza foi feita agrupando os resultados das mensurações da 3a e 6a
semanas de cada grupo. Desta forma, maiores valores de dureza foram observados
no grupo irradiado em comparação com o controle, apenas na análise realizada a
200µm do implante. Os índices de afinidade observados foram significativamente
maiores nos sítios irradiados (80,8 e 88,5, respectivamente na 3a e 6a semanas)
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que nos não-irradiados (59,9 e 74,8, respectivamente na 3a e 6a semanas). Os
autores concluíram que a aplicação do laser, no tratamento pós-operatório, pode
melhorar a interface osso-implante.
Khadra et al. (2004) realizaram um estudo no qual inseriram discos de
titânio na tíbia de 12 coelhos. Aplicações de LBI foram realizadas (GaAlAs, 830
nm, 150 mw, 23 J/cm2, 9 aplicações de 3 J, por 10 dias consecutivos) nos animais
do grupo experimental, enquanto os demais foram mantidos como controle. Os
animais foram sacrificados 8 semanas após a instalação dos implantes. As análises
incluíram avaliação do torque de remoção, histomorfometria, e microanálise por
energia dispersiva de raios X. Os autores observaram maior torque de remoção
nos sítios irradiados em comparação com o controle (14,35 Ncm e 10,27 Ncm,
respectivamente). A porcentagem de cálcio (4,76% e 2,18%, respectivamente no
grupo irradiado e controle) e fósforo (3,21% e 1,62%, respectivamente) foi maior
no grupo irradiado. Estas diferenças foram estatisticamente significantes. Além
disto, considerando especificamente o contato osso-implante, apenas quatro
implantes foram utilizados nesta análise, e os autores não apresentaram resultados
numéricos, tendo apenas estimado que o aumento nos sítios irradiados foi de 10%.
Com base nos resultados da deposição de cálcio e fósforo, autores sugerem que a
maturação óssea seja acelerada no osso irradiado, além disto, sugerem que a
irradiação pode ter um efeito favorável no processo de reparo ósseo e fixação de
implantes de titânio.
Lopes et al. (2005) avaliaram a incorporação de hidroxiapatita de
cálcio durante o processo de reparo ósseo ao redor de sítios submetidos ou não a
radiação com LBI (GaAlAs, 830 nm, 10 mw, 85 J/cm2, 7 sessões com intervalos
de 48 horas) por meio do espectroscopia Raman. Os implantes foram inseridos na
tíbia dos 14 coelhos, e os animais foram sacrificados 15, 30, e 45 dias após. Os
valores foram dos sítios irradiados foram 32±2 semanas, 70±4 semanas, e 73 ± 3
semanas, e nos sítios controles foram de 32±3 semanas, 46±4 semanas, e 43±5
semanas, respectivamente. Constatou-se uma concentração significante maior de
hidroxiapatita de cálcio nos sítios irradiados em comparação com o controle, 30 e
45 dias após a implantação. Os autores discutem que tais resultados evidenciam
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uma redução em aproximadamente 30% do tempo de reparo nos sítios irradiados.
Os autores concluíram que a aplicação do laser foi benéfica para o reparo ósseo.
No estudo de Campanha et al. (2007), implantes foram inseridos nas
tíbias de coelhos, que foram divididos em dois grupos, aqueles irradiados com
LBI (GaAlAs, 830nm, 12mW, 1,075 J/cm2 por ponto, 4 pontos, 51 segundos, 4,3
J/dia, 7 sessões com intervalos de 48 horas) e os demais mantidos como controle.
Os animais foram sacrificados para avaliação nos dias 15, 30 e 45. Os valores de
torque foram maiores no grupo irradiado (13,62 Ncm, 24,84 Ncm, e 27,4 Ncm,
respectivamente) em comparação com o controle (7,02 Ncm, 16,94 Ncm, 23,5
Ncm, respectivamente) nos dias 15 e 30. No dia 45 não houve diferença entre os
grupos. Os autores concluíram que a aplicação do LBI foi responsável pelo
aumento do embricamento do implante ao osso no mês inicial.
Jakse et al. (2007) estudaram o efeito do tratamento com LBI na
regeneração óssea em seio maxilar com enxerto ósseo de 12 ovinos. Na primeira
fase da pesquisa foi realizada elevação bilateral do seio maxilar com enxertia de
osso da crista ilíaca, sendo apenas o lado teste irradiado com laser durante a
cirurgia e aplicações repetidas nos dias 1, 3 e 7. Na segunda fase, o tecido
enxertado foi trefinado para análise histológica e o implante foi instalado, esta
fase se deu 4 semanas após, em metade das ovelhas, e 12 semanas após, nas
restantes. No lado teste o mesmo protocolo de irradiação foi empregado.
Dezesseis semanas depois, os animais foram sacrificados. As aplicações de laser
(680 nm, 75 mw) em cada sessão somaram 3 a 4 J/cm². As biópsias obtidas na
primeira fase diferiram pouco entre o controle e o teste tanto 4 quanto 12 semanas
após o enxerto. A análise realizada na segunda fase revelou diferença
estatisticamente significante entre os grupos considerando a porcentagem de
contato osso-implante nos períodos de 4 (15,2% no grupo irradiado e de 9,3% no
grupo controle) e de 12 semanas (25,2% no grupo irradiado e de 17,5% no grupo
controle). Os autores concluíram que o laser não foi benéfico na regeneração
óssea dentro do seio maxilar, no entanto provocou efeito positivo sobre a
osseointegração.
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Por sua vez, Kim et al. (2007) avaliaram a expressão de mediadores
do metabolismo ósseo em sítios de 20 ratos submetidos ou não à radiação com
LBI (808 nm, 96 mW, 830 mW/cm2, and 960 mJ por ponto). As aplicações do
grupo irradiado ocorreram durante 7 dias após a instalação de implantes. Foram
avaliados o ativador do receptor do fator nuclear Kb (RANK), seu ligante
(RANKL), e osteoprotegerina (OPG). Dois ratos de cada grupo foram sacrificados
em cada período: 1, 3, 7, 14 e 21 dias após a implantação. Os autores observaram
um aumento da expressão dos mediadores e concluíram que a radiação promoveu
um aumento da atividade metabólica e aumento da atividade das células ósseas.
Lopes et al. (2007) avaliaram incorporação de cálcio de hidroxiapatita
através de espectroscopia Raman, e por microscopia eletrônica de varredura, a
qualidade óssea ao redor dos implantes dentários após uso de LBI (GaAlAs,
830nm, 10 mw, 21,5 J/cm² por ponto, 86 J por sessão, 7 sessões em intervalos de
48 horas). Implantes de titânio foram instalados na tíbia de 14 coelhos, destes, 8
foram irradiados com LBI e 6 foram mantidos como controle. Os animais foram
sacrificados 15, 30 e 45 dias após a cirurgia. Oito leituras foram tomadas ao redor
do implante pela espectroscopia Raman. Os resultados mostraram maior
concentração de cálcio de hidroxiapatita nos sítios irradiados (33, 75, e 65,
respectivamente) em comparação com controle (30, 47, e 36, respectivamente)
aos 30 e 45 dias. Os autores discutem que esses resultados representam uma
redução em aproximadamente 30% do tempo de reparo nos sítios irradiados. Os
autores concluíram que a aplicação do laser melhorou o reparo ósseo.
Torres e Teixeira (2008) realizaram estudo em que avaliaram a
influência do LBI na formação óssea em implantes em relação à estabilidade
primária em osso do tipo IV. Para isto, utilizaram 6 coelhos da raça Nova
Zelândia que receberam cada qual quatro implantes na tíbia, dois com ancoragem
monocortical e dois com bicortical. O grupo experimental recebeu irradiação com
LBI (GaAlAs, 830 nm em 3 pontos ao redor dos implantes, durante 15 dias a cada
48 horas, totalizando 24 J/cm² por tíbia). A rotina do grupo controle foi idêntica,
porém com o equipamento de laser desligado. Após 30 dias, todos os animais
sofreram eutanásia, as lâminas histológicas foram processadas e avaliadas com
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relação ao percentual de contato osso-implante. Como resultado, não houve
diferença estatisticamente significativa entre os grupos irradiado e controle, com
ancoragem mono (73% e 62%, respectivamente) ou bicortical (81% e 77%).
Observou-se que o efeito do laser na porcentagem de contato osso-implante foi
mais positivo nos implantes com menor estabilidade primária. As amostras
irradiadas pareceram apresentar maior vascularização e organização lamelar,
sugerindo maior maturação em relação ao controle, independente da estabilidade.
Os autores concluíram que o laser não mostrou efeito estatisticamente
significativo na porcentagem de contato osso-implante, e que a maior diferença
numérica entre o grupo irradiado e o controle ocorreu nos implantes inseridos com
menor estabilidade primária.
Em 2009, Pereira et al. desenvolveram um estudo com objetivo de
avaliar histometricamente a influência do tratamento com LBI sobre o reparo
ósseo ao redor de implantes de titânio inseridos nas tíbias de 12 coelhos. Os
implantes da tíbia direita foram irradiados com LBI (AsGaAl, 780nm, 7,5 J/cm²
por 10s em cada ponto, quatro pontos ao redor de cada implante a cada 48 horas
durante 14 dias), enquanto os da tíbia esquerda não foram irradiadas, servindo
como grupo controle. Metade dos animais foi sacrificada 3 semanas após a
cirurgia, enquanto os demais foram sacrificados após 6 semanas. Foram realizadas
avaliações do contato osso-implante e da área de novo osso. As porcentagens de
contato osso-implante foram significativamente maiores no grupo irradiado
(35,9% e 37,1%) em ambos os períodos comparado com controle (32,5% e
29,3%). Porém, na análise intra-grupos (3 versus 6 semanas), diferenças
significantes não foram detectadas. Com relação à avaliação da área de novo osso,
tanto no grupo irradiado (63,4% e 74,0%) quanto no grupo controle (59,2% e
69,2%),

os

valores

aumentaram

significantemente,

todavia,

diferenças

significantes não foram observadas entre os grupos. Os autores concluíram que o
uso do laser não afetou a área de novo osso, mas foi eficaz em melhorar a
porcentagem de contato osso-implante.
Por fim, Boldrini (2010) avaliou o valor do torque de remoção de
implantes cujos leitos foram irradiados ou não com LBI (GaAlAs, 808 nm, 50
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mW, com feixe colimado de 0,4 cm2, durante 1 minuto e 23 segundos, e com
densidade de energia de 11 J/cm2 em duas aplicações, totalizando 22 J/cm2, sendo
estas realizadas imediatamente após o preparo do leito criado para instalação do
implantes). Para isto, 64 ratos adultos Wistar foram utilizados. Metade dos
animais foi incluída no grupo teste (irradiados), enquanto os demais foram
incluídos no grupo controle (não-irradiados). Todos os animais tiveram a tíbia
perfurada com fresa de 2 mm, onde um implante (2,2 x 4 mm) foi inserido. Os
animais foram sacrificados 7, 15, 30 e, 45 dias após a instalação dos implantes.
Na quantificação do torque de remoção, os valores obtidos no grupo irradiado nos
períodos de acompanhamento foram 1,98 Ncm, 2,50 Ncm, 9,25 Ncm, e 12,25
Ncm, e no grupo controle foram 1,75 Ncm, 3,14 Ncm, 6,40 Ncm, e 9,86 Ncm.
Nos períodos de 30 e 45 dias, os valores de torque foram estatisticamente maiores
no grupo irradiado, e em ambos os grupos foram observados aumentos nos
valores do torque com o decorrer do tempo. A autora sugere que a irradiação com
laser foi benéfica para aumentar o torque de remoção de implantes
osseointegráveis.
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5 DISCUSSÃO

Este estudo foi desenvolvido para avaliar as alterações ósseas
observadas em sítios perimplantares irradiados por LBI. No delineamento da
metodologia, optou-se pela utilização dos LBI pela relatada capacidade de
estimular células ósseas (OSAWA et al., 1998; DÖRTBUDAK et al., 2000;
KHADRA et al., 2005a; KHADRA et al., 2005b; DOMINGUEZ et al., 2009) e o
tecido ósseo (TRELLES e MAYAYO, 1987; GERBI et al., 2005; MARKOVIC et
al., 2005; PRETEL, 2005; CARVALHO et al., 2006; LIRANI-GALVÃO et al.,
2006; NISSAN et al., 2006; CERQUEIRA et al., 2007; OLIVEIRA et al., 2008;
KREISNER et al., 2009; MARKOVIÇ et al., 2009; BALLEZA et al., 2010),
juntamente ao alto poder de penetração em profundidade, e pelo custo acessível.
A evidência científica está relacionada à realização de estudos clínicos
randomizados controlados ou revisões de literatura sistemática, que não foram
detectados nesta busca bibliográfica. Sendo assim, com base nos estudos
revisados, apenas sugere-se que a aplicação de LBI seja benéfica no processo de
osseointegração, conforme destacado por vários autores (BLAY, 2001;
DÖRTBUDAK et al., 2002; CASTILHO FILHO, 2003; GUZZARDELLA et al.,
2003; KHADRA et al. 2004; LOPES et al., 2005; CAMPANHA et al., 2007;
JACKSE et al., 2007; KIM et al., 2007; LOPES et al.; 2007; PEREIRA et al.
2009; BOLDRINI, 2010). Ressalta-se que apenas um estudo (TORRES e
TEIXEIRA, 2008) não confirmou tais benefícios, o que segundo os autores
possivelmente ocorreu devido ao limitado tamanho da amostra (6 coelhos no
total) e da variedade dos valores de porcentagem de contato osso-implante.
Outros estudos demonstraram que o LBI pode aumentar a interação
mecânica do osso com o implante, avaliada pela quantificação do torque de
remoção (BLAY, 2001; CASTILHO FILHO, 2003; CAMPANHA et al., 2007;
BOLDRINI 2010). Este fato pode ser justificado pelo aumento da velocidade da
formação óssea resultante do aumento do metabolismo celular após a irradiação
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com LBI. O LBI pode acelerar o processo de reparo durante a formação do tecido
ósseo por estimular a função dos osteoblastos além de acelerar a mineralização
óssea (KIM et al., 1996).De acordo com Blay (2001), que fez avaliações na 3a e 6a
semanas, maiores valores foram detectados no grupo irradiado apenas na 6a
semana. Para Castilho Filho (2003), que fez avaliações aos 14, 21 e 42 dias, as
diferenças foram observadas nos períodos de 21 e 42 dias. Khadra et al. (2004)
tiveram apenas um período de observação (8 semanas), sendo neste confirmado
maior torque no grupo irradiado. Boldrini (2010) realizou as avaliações aos 7, 15,
30 e 45 dias, e assim detectou diferenças significantes entre os grupos apenas nos
períodos de 30 e 45 dias. Vale ressaltar que Boldrini (2010) irradiou as áreas
perimplantares utilizando um protocolo diferenciado, pois em vez de proceder a
múltiplas aplicações após o término da cirurgia de instalação do implante
osseointegrável, a autora realizou apenas uma sessão de irradiação, transcirúrgica,
diretamente no tecido ósseo, após o preparo do leito de instalação do implante.
Contrariamente ao que foi detectado nos demais estudos, que observaram as
diferenças entre os grupos nas avaliações tardias, Campanha et al. (2007),
constataram as diferenças significantes apenas nos períodos iniciais (15 e 30 dias),
e não no período de 45 dias.
Com relação à deposição de cálcio e fósforo nas áreas perimplantares,
Khadra et al. (2004) observaram valores significantemente maiores no grupo
irradiado quando comparado ao controle, tendo sido os animais sacrificados 8
semanas após a instalação dos implantes. Esta mesma tendência foi observada 30
e 45 dias após a implantação, nos estudos de Lopes et al. (2005) e Lopes et al.
(2007) que avaliaram a deposição de Hidroxiapatita de Cálcio. Estes três estudos
sugerem que houve uma aceleração no processo de maturação óssea no osso
irradiado, corroborando os achados de Trelles e Mayayo (1987) que investigaram
o reparo em sítios sem implantes.
No estudo de Guzzardella et al. (2003), cujo objetivo foi quantificar a
microdureza Vikers óssea em áreas distantes 200 µm e 2000 µm do implante,
agrupando amostras de animais sacrificados 3 e 6 semanas após a implantação,
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observaram na maior proximidade do implante (200 µm) maior dureza óssea no
grupo irradiado em comparação com o controle.
Na avaliação histológica realizada para contagem de osteócitos, o
grupo irradiado teve quantidade significantemente maior de osteócitos presentes e
viáveis que o controle (DÖRTBUDAK et al., 2002). Neste estudo, a irradiação foi
realizada em sessão única, transcirurgicamente, diretamente sobre o tecido ósseo,
e os animais foram sacrificados após 5 dias.
Outro estudo em animais demonstrou que o LBI também pode
influenciar na formação do tecido ósseo por aumentar a vascularização e acelerar
a formação de um tecido ósseo com trabeculado mais denso (TRELLES e
MAYAYO, 1987).
O processo de reabsorção e aposição óssea são influenciados por
fatores sistêmicos e locais, controlados pela proliferação, diferenciação e ativação
de osteoclastos e osteoblastos. O estudo de Kim et al. (2007) demonstrou que o
LBI influencia a expressão de citocinas responsáveis pela formação e reabsorção
óssea, estimulando e controlando o metabolismo ósseo e pelo aumento da
expressão de OPG (inibe a ativação de osteoclastos) ao mesmo tempo que revelou
a expressão de RANKL (ativa a diferenciação de osteoclastos). Além disto o LBI
estimulou a neoformação óssea até o período final de avaliação nos ratos. Os
autores observaram um aumento da expressão de RANKL no grupo experimental;
os níveis de OPG foram maiores e mais uniforme no grupo experimental e a
expressão do RANK foi observado no primeiro dia de avaliação no grupo
experimental enquanto no grupo controle apenas aos 21 dias. Diante dos
resultados os autores concluíram que a radiação promoveu um aumento da
atividade metabólica e aumento da atividade das células ósseas já que a OPG e o
RANK são marcadores de inibição de reabsorção óssea enquanto o RANKL de
ativação de osteoclastos.
A avaliação histomorfométrica é considerada uma análise padrão em
pesquisas de osseintegração. Alguns estudos avaliaram o contato osso-implante
após a irradiação do tecido ósseo com LBI (GUZZARDELLA et al., 2003;
KHADRA et al., 2004; JAKSE et al., 2007; PEREIRA et al., 2009; TORRES e
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TEIXEIRA, 2008). Dos estudos descritos a maioria demonstrou que o LBI
aumenta o contato osso-implante, enquanto um estudo que avaliou o contato osso
implante não demonstrou diferenças significantes com o grupo não irradiado com
LBI (TORRES e TEIXEIRA, 2008) o que pode ser justificado pela amostra
limitada.
Com relação à taxa de reabsorção óssea, Dörtbudak et al. (2002)
concluíram que esta não foi influenciada pela irradiação com LBI. Por sua vez, ao
calcular a área de formação óssea, Pereira et al. (2009) não observaram benefícios
com a irradiação

com

LBI, possivelmente pelo reduzido tempo de

acompanhamento.
Com relação ao comprimento de onda, vários estudos têm
demonstrado que o laser na faixa do infra-vermelho próximo é o mais efetivo para
acelerar o reparo ósseo, devido ao seu alto poder de penetração no tecido ósseo
quando comparado ao laser na faixa do visível (LOPES et al., 2005; PINHEIRO e
GERBI, 2006) os efeitos biológicos do tecido ósseo resultantes da irradiação com
LBI provavelmente se devem a escolha do comprimento de onda ideal com maior
penetração no tecido ósseo ocasionando alterações a nível celular como aumento
da síntese de ATP, diferenciação precoce de osteoblastos, liberação de fatores de
crescimento, aumento dos níveis de cálcio, fósforo, proteínas, angiogênese
pronunciada e formação de tecido conjuntivo diferenciado (LOPES et al., 2007).
Ainda é muito difícil comparar estudos sobre a ação do LBI na
osseointegração, devido aos diferentes modelos experimentais utilizados,
comprimentos de onda variáveis e parâmetros distintos de irradiação como
energia, potência de saída, tempo e frequência de irradiação, dose e irradiância os
quais influenciam diretamente na resposta biológica. Todavia tem-se notado um
aumento no número de pesquisas que avaliam o efeito do LBI no metabolismo do
tecido ósseo e acreditamos que num futuro próximo haja uma tendência de
aumento de estudos sobre o efeito do LBI na osseointegração de implantes
dentários, a fim de que possamos definir parâmetros seguros e adequados de
irradiação que possam favorecer a reparação do tecido ósseo principalmente em
situações de reparo comprometidas.
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Diante dos resultados obtidos neste estudo sugere-se que a terapia
com LBI possa ser uma opção como método não-invasivo para o estímulo do
reparo ósseo em áreas peri-implantares, e reforça-se a necessidade da realização
de estudos experimentais e clínicos randomizados controlados sobre o assunto.
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6 CONCLUSÃO

Com base nos estudos revisados, pode-se sugerir que uso do LBI
promoveu: aumento do valor do torque de remoção; aumento da deposição de
cálcio e fósforo e de hidroxiapatita de cálcio, sugerindo uma aceleração da
maturação óssea; aumento da dureza nos tecidos perimplantares; aumento da
quantidade de osteócitos, do metabolismo e acelerou a atividade celular; aumento
da extensão do contato osso-implante.
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