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RESUMO 

 

O objetivo do presente estudo será avaliar os efeitos da terapia por laser de baixa 

potência no processo de reparo de defeitos ósseos preenchidos pelo biomaterial 

sintético GenPhos XP® (Baumer SA, Mogi Mirim, SP, Brasil) associados ao novo 

biopolímero de fibrina. Serão utilizados 30 ratos que serão separados aleatoriamente 

em três grupos: Grupo Biomaterial e Membrana (GBM; n=10), Grupo Biomaterial, 

Biopolímero de Fibrina e Membrana (GBFM; n=10) e Grupo Biomaterial, Biopolímero 

de Fibrina, Membrana e Laser (GBFML; n=10). Os ratos serão submetidos a uma 

osteotomia circular de 5mm de diâmetro no centro dos ossos parietais, preenchida 

com enxerto ósseo cerâmico bifásico GenPhos XP®, associados ao laser e ao 

biopolímero de fibrina de acordo com seus grupos. Após os procedimentos 

cirúrgicos, os animais do grupo GBFML receberão a aplicação do laser GaAlAs 

(Gallium-Aluminum-Arsenide, Laserpulse Ibramed®, Amparo, SP, Brasil) de pulso 

contińuo, comprimento de onda de 830 nm, 30 mW de potência de saída, densidade 

de energia de 6 J/cm2, por 24 segundos/local aplicado, aplicado em 4 pontos em 

forma de cruz sobre o sítio cirúrgico, área do feixe de 0,116 cm2 e densidade de 

potência 258,6 mW/cm2, no pós-operatório imediato e 3 vezes na semana até os 

períodos correspondentes de eutanásia. Cinco animais de cada grupo serão 

eutanasiados com 14 e 42 dias de pós-operatório e as peças ósseas coletadas 

serão preparadas para estudo histomorfológico e histomorfométrico. 

Palavras-chaves: Adesivo Tecidual de Fibrina; Ratos; Regeneração Óssea; Terapia 

por Luz de Baixa Intensidade; Transplante Ósseo. 

 

INTRODUÇÃO  

O desenvolvimento de bioprodutos artificiais corrobora para o amplo leque de 

possibilidades terapêuticas empregadas na odontologia (SINHORETI; VITTI; 

SOBRINHO, 2013). A Baumer S.A. lançou no mercado o GenPhos XP®, descrito 

como um material sintético extremamente versátil que pode ser utilizado como uma 

excelente alternativa ao xenoenxerto. Contudo, os enxertos podem ter suas 

propriedades melhoradas com o uso de sistemas de armação (scaffolds), como, por 

exemplo, os selantes de fibrina (GASPAROTTO et al. 2014).   

Outro material empregado em odontologia são as membranas para enxerto 

ósseo, utilizadas em procedimentos de regeneração tecidual guiada, que associada 



a estímulos físicos como o laser de baixa potência, aceleram as respostas celulares 

otimizando o reparo (PRETEL et al., 2007; OLIVEIRA et al., 2017).  

Considerando o exposto, justifica-se esta pesquisa por seu pioneirismo no 

estudo dos efeitos da terapia por fotobiomodulação, por meio do uso do laser de 

baixa potência, no processo de reparo de defeitos ósseos críticos criados 

cirurgicamente na calota craniana de ratos, com o uso do enxerto ósseo bifásico 

GenPhos XP® (Baumer, Mogi Mirim, SP, Brasil) e da membrana de colágeno 

Techgraft (Baumer, Mogi Mirim, SP, Brasil), associados ao novo biopolímero de 

fibrina. 

 

OBJETIVO 

O objetivo desse trabalho será de avaliar se a terapia por fotobiomodulação, 

por meio do uso do laser de baixa potência, interfere no processo de reparo de 

defeitos ósseos preenchidos por biomaterial GenPhos XP® associado com a 

membrana de colágeno Techgraft e ao novo biopolímero de fibrina 

(CEVAP/Botucatu). 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Serão utilizados 30 ratos machos (Rattus norvegicus) da linhagem Wistar, 

adultos (90 dias de idade), pesando aproximadamente 250 gramas. Os animais 

serão separados aleatoriamente em 3 grupos, sendo:  

 1) Grupo Biomaterial e Membrana (GBM; n=10) 

 2) Grupo Biomaterial, Biopolímero de Fibrina e Membrana (GBFM; n=10) 

 3) Grupo Biomaterial, Biopolímero de Fibrina, Membrana e Laser (GBFML; 

n=10) 

Os passos para a cirurgia experimental se darão da seguinte forma: a) 

anestesia geral com Cloridrato de Tiletamina e Cloridrato de Zolazepam (10 mg/kg - 

Telazol®; Fort Dodge Laboratories, USA); b) tricotomia; c) antissepsia; d) incisão; e) 

osteotomia; f) preenchimento dos defeitos com biopolímero de fibrina e GenPhos 

XP®  em todos os animais dos Grupos GBFM e GBFML; g) recobrimento com a 

membrana Techgraft®; h) sutura; i) administração de antibiótico em dose única 

Flotril® 2,5%, na dose de 0,2 ml/kg e analgésico Dipirona Analgex V® na dose de 

0,06 ml/kg, em aplicações intramusculares. 



Para a aplicação do biopolímero de fibrina, em cada animal, os componentes 

seguirão os seguintes passos: 1- Após pesar e acondicionar o GenPhos XP® em 

eppendorf Tubex® 3810x (Eppendorf AG, Hamburg, Alemanha) será pipetado 20 µL 

da fração 1 (Figura 3B); 2- Em outro eppendorf Tubex® ocorrerá a mistura de 20 µL 

do diluente e 40 µL da fração 2; 3- Em seguida serão colocadas as misturas dos dois 

eppendorfs em uma barquinha (modelo HS-142B) para polimerização. 

 Os animais do Grupo GBFML serão submetidos ao tratamento com laser 

GaAIAs (gallium-aluminum-arsenide) com o seguinte protocolo: pulso contínuo, com 

comprimento de onda (λ) 830 nm, potência de saída 30 mW, densidade de energia 

6J/cm2, por 24 seg/local aplicado em 4 pontos em forma de cruz sobre o sítio 

cirúrgico (figura 1A1), área do feixe de 0,116 cm2 e densidade de potência 258,6 

mW/cm2. 

A eutanásia será realizada nos períodos de 14 e 42 dias pós-operatótios e as 

peças passarão pelo processo de inclusão em parafina de rotina laboratorial. 

 

DESENVOLVIMENTO e RESULTADOS 

 O trabalho encontra-se na fase de preparação para a cirurgia experimental. 

Espera-se que a terapia por fotobiomodulação irá auxiliar no processo de reparo  

do defeito estimulando maior neoformação óssea. 
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