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RESUMO 

 

Objetivo: o objetivo deste estudo foi avaliar a influência da fotobiomodulação na 

cicatrização de implantes produzidos através da manufatura aditiva. Materiais e 

Métodos: Doze coelhos adultos da espécie Oryctolagus cuniculus que 

receberam implantes produzidos através de manufatura aditiva foram divididos 

em dois grupos de acordo com a associação ou não da fotobiomodulação após a 

instalação dos implantes dentários e realocados aleatoriamente em quatro 

subgrupos distintos de acordo com o período de avaliação. Os animais foram 

sacrificados após 7, 14, 21 e 60 dias da implantação. Foi realizada a análise 

microscópica das amostras para avaliação morfológica da área de reparo ósseo 

e quantitativa do contato osso-implante (BIC). Resultados: A análise qualitativa 

não encontrou diferenças morfológicas entre os grupos. O grupo TESTE 

apresentou maiores taxas de contato osso-implante após 7 e 14 dias (p<0.005). 

Porém não foram observadas diferenças estatisticamente significante entre os 

grupos nos outros períodos avaliados. Observou-se ainda uma queda da BIC 

entre 21 e 60 dias em ambos os grupos. Conclusões: A fotobiomodulação 

acelerou a formação óssea na interface osso-implante nos períodos iniciais da 

osseointegração, porém, não interferiu na BIC após um maior tempo de 

cicatrização.  

 

Palavras-chave: Fotobiomodulação; Manufatura aditiva; Implantes dentários; 

Osseointegração. 
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ABSTRACT 

 

Objective: The aim of this study was to evaluate the influence of low laser therapy 

on healing of additive manufactured implants. Materials and Methods: Twelve 

Oryctolagus cuniculus adult rabbits received implants produced by additive 

manufacturing were divided into two groups according to use of 

photobiomodulation or not and randomly relocated into four different subgroups 

according to evaluation period. The animals were sacrificed 7, 14, 21 and 60 

days after implantation. Microscopic analysis of the samples was performed for 

morphological evaluation of the area of bone repair and bone-implant contact 

(BIC) determination. Results: The TEST group showed higher rates of bone-

implant contact after 7 and 14 days (p <0.005). There was no significant 

difference between groups at the other times evaluated. There was also a 

decrease in BIC between 21 and 60 days in both groups. Qualitative analysis 

found no morphological differences between groups. Conclusions: 

Photobiomodulation accelerated bone formation at the bone-implant interface in 

the initial periods of osseointegration, however, it did not had an affect on BIC 

after a longer healing time. 

 

Key-words: Photobiomodulation; Additive manufacture; Dental implants;  

Osseointegration.  
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INTRODUÇÃO JUSTIFICADA 

 

 A busca constante por avanços no processo de produção e 

osseointegração dos implantes dentários tem levado ao emprego de novas 

tecnologias e à evolução das técnicas de manufatura e tratamentos de 

superfície. Os implantes atualmente disponíveis no mercado são fabricados 

através da usinagem de blocos titânio CP ou suas ligas (1). Após o 

estabelecimento da macroestrutura, o corpo do implante é submetido ainda a 

processos de adição ou subtração para que sua superfície apresente as 

características necessárias para otimizar a interação com o tecido ósseo (2). 

 Com os avanços tecnológicos, a manufatura aditiva (MA) vem se 

mostrando uma opção promissora para a fabricação de implantes dentários. A 

MA já é empregada em outros setores industriais, sendo que particularidades 

como o controle do processo de fabricação, além da economia de tempo e 

matéria prima, chamaram a atenção da área médica e odontológica. Através da 

fusão a laser de partículas de titânio baseados em projetos digitais, os implantes 

são gerados camada a camada, permitindo criar estruturas complexas que 

aprimorem as características mecânicas e a osseointegração (3–5). 

 Sabe-se que a osseointegracão depende da biocompatibilidade e 

ossecondutividade, que estão diretamente ligadas às características químicas e 

topográficas destas superfícies (2,6). Assim, ao longo das últimas décadas 

muitos pesquisadores se dedicaram ao entendimento desta relação e ao 

desenvolvimento de novos tratamentos que beneficiem e/ou acelerem a 

aposição óssea sobre os implantes dentários (2). 

Estes tratamentos consistem em aumentar a rugosidade e alterar 

características como a energia de superfície e hidrofilicidade do implante, 

levando a uma maior interação do implante com os fluidos e tecidos 

circunjacentes, aumento do contato osso-implante, estabilidade primária e 

diminuição do estresse na interface osso-implante (3). A despeito dos vários 

tratamento de superfície disponíveis, alguns estudos apresentaram melhores 

resultados no que diz respeito à área de contato osso-implante em dispositivos 

tratados através de jateamento associado ao ataque ácido (7–9), tornando-se, 
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assim, o tratamento padrão para implantes produzidos em titânio (2). Entretanto, 

preocupações quanto a limitações desta técnica e à possibilidade de 

incorporação ao implante de partículas utilizadas durante o jateamento que 

poderiam levar a citotoxicidade e menores índices de incorporação dos 

implantes levaram a buscas por novas opções (10). Desta forma, o uso do laser 

vem sendo defendido como alternativa para o tratamento de superfície. Embora 

faltem estudos clínicos, ensaios in vitro e em modelos animais têm demonstrado 

resultados semelhantes às técnicas convencionais no que diz respeito a 

rugosidade superficial e contato osso-implante (10). 

Apesar de não haver um consenso sobre o grau de rugosidade ideal, 

está bem sedimentado na literatura que uma superfície porosa favorece o 

crescimento celular, beneficiando a osteogênese e neovascularização dos 

tecidos adjacentes (3,11). A manufatura aditiva permite um controle e 

padronização da rede de poros presentes no implante superior às técnicas 

convencionais uma vez que a porosidade de cada camada  pode ser controlada 

de maneira simples através da regulagem de parâmetros pré-estabelecidos ao 

processo de impressão. Desta forma, alguns autores defendem que não seriam 

necessários tratamentos adicionais para que estes implantes apresentassem 

propriedades de superfície favoráveis à uma osseointegração eficiente e precoce 

(11). 

Além de fatores relacionados diretamente ao implante, fatores 

extrínsecos também podem modular a resposta tecidual e alterar o tempo 

necessário para a osseointegração. A fotobiomodulação tem se mostrado um 

tratamento efetivo no controle de respostas celulares, estimulando a migração, 

proliferação e diferenciação celular, havendo, assim, uma aceleração do 

processo cicatricial (12). Embora haja controvérsia acerca dos efeitos sobre os 

tecidos duros, alguns autores defendem que há um estímulo da diferenciação de 

osteoblastos, deposição de colágeno e aceleração da remodelação óssea 

(13,14), o que otimizaria o processo de osseointegração. 

A literatura acerca dos implantes de manufatura aditiva ainda é bem 

escassa, e com isso a busca por superfícies que visam aprimorar o processo de 

osseointegração deste implantes se fazem necessários. Igualmente, não 

existem, até o momento, estudos avaliando a associação de terapias adjuvantes, 
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como a fotobiomodulação, à instalação de implantes produzidos por manufatura 

aditiva a fim de melhorar a previsibilidade de tratamento e na busca da 

realização de tratamentos reabilitadores mais dinâmicos.  
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PROPOSIÇÃO 

 

O objetivo deste estudo foi avaliar a influência da terapia fotodinâmica 

na cicatrização de implantes de manufatura aditiva, por meio da análise 

histométrica do contato do tecido ósseo à superfície do implante.  
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MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Desenho experimental 

O projeto desta pesquisa foi revisado e aprovado pelo comitê de 

Ética da Universidade Guarulhos e o estudo foi conduzido de acordo com os 

princípios éticos nacionais e internacionais, seguindo as diretrizes do 3Rs 

(Redução, Reposição e Refinamento), de uma forma a reduzir a dor e sofrimento 

e utilizar o mínimo de animais possível para que se obtivesse resultados 

confiáveis.   

Neste estudo foram utilizados 24 implantes dentários produzidos 

por meio de manufatura aditiva (Plenum Bioengenharia, Jundiaí, SP, Brasil). 

Para isso, um implante de cada grupo foi instalado em uma das tíbias de doze 

coelhos da espécie Oryctolagus cuniculus. Os animais foram divididos em dois 

grupos principais: 

Grupo controle (CTL): os implantes instalados passaram pelo 

período de reparo sem demais intervenções; 

Grupo teste (TESTE): os implantes instalados receberam 

aplicações de laser de baixa intensidade no momento pós operatório e a cada 48 

horas. A quantidade máxima de sessões aplicadas foram 10, para os grupos de 

21 e 60 dias.   

Além disso, os animais foram realocados aleatoriamente em quatro 

subgrupos distintos de acordo com o período de avaliação do processo de 

osseointegração, uma vez que os animais foram sacrificados com 7, 14, 21 e 60 

dias após a instalação dos implantes. 

 

Implantes Dentários 

 Foram avaliados implantes regulares de Ø3.5mm e 8mm de 

comprimento (Plenum Bioengenharia, Jundiaí, SP, Brasil). Este implante foi 

produzido através do processo de microfusão a laser, utilizando-se uma liga em 

pó de  titânio  (Ti-6AL-4V ELI). Sua macrogeometria é baseada em um corpo 

cilíndrico cônico com roscas de 30 e 5 graus. A conexão do tipo cônica possui 
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ângulo de 11 graus e 2.2 mm de profundidade. Estes implantes não recebem 

nenhum tipo de tratamento de superfície adicional ao processo de manufatura. 

 

Procedimento Cirúrgico 

Para instalação dos implantes os animais foram anestesiados por 

via intramuscular através da associação de cloridrato de xilazina 2% (8mg/kg; 

Xilazin, Syntec, Barueri, SP, Brasil) e quetamina (40 mg/kg; Vetnil, Louveira, SP, 

Brasil ) e tramadol (dose). Após o preparo do campo operatório, receberam 

ainda anestesia local (articaína 4% associada a epinefrina 1:100.000, DFL, Rio 

de Janeiro, Brasil) previamente ao início do procedimento. 

Foram realizadas incisões na pele e músculo na região próxima à 

tuberosidade da tíbia, e o periósteo foi divulsionado para permitir contato direto 

com o osso. O preparo de leito cirúrgico e instalação dos implantes foi realizada 

de acordo com as orientações do fabricante. Cada tíbia recebeu um implante na 

região da metáfise. A sutura da ferida cirúrgica foi realizada por planos até o 

fechamento completo da incisão. Após a finalização do procedimento, a área 

operada foi higienizada com antisséptico de alta substantividade (clorexidina 

2%), coberta com iodopovidona e protegida com curativo de gaze estéril e 

esparadrapo.  

 

Fotobiomodulação 

 Os implantes instalados no membro posterior esquerdo (Grupo 

Teste) foram irradiados com laser de baixa intensidade com comprimento de 

onda de 830nm e tamanho de spot de 400 μm (Thera Lase, DMC Equipamentos 

– São Carlos, Brasil). O tempo de aplicação foi calculado de acordo com a área 

de entrega do laser em uma forma contínua a uma distância de 0.5 a 1 mm. 

Assim, cada sítio recebeu irradiações de 40s com uma densidade de energia de 

4J/cm2 . A primeira sessão de fotobiomodulação foi realizada no pós-operatório 

imediato, sendo que até outras 9 aplicações foram repetidas a cada 48 horas. 
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Tratamento pós-operatório 

Após o procedimento, os animais receberam antibioticoterapia, via 

intramuscular (0.15 ml/kg; Penfort, Ouro Fino Agronegócio Ltda., Cravinhos, SP, 

Brasil) e anti-inflamatório não esteroidal, via subcutânea (0,15 ml/kg; Maxicam 

0,2%, Ouro Fino Agronegócio Ltda., Cravinhos, SP, Brasil),  pelo período de três 

dias para controle da dor, edema e diminuição dos riscos de infecção pós-

operatória.  

 

Coleta das Amostras 

Os animais passaram pelo processo de eutanásia nos tempos pós 

operatórios pré-determinados, sendo os sítios de implantação coletados para 

preparo dos corte histológicos e análise.  

 

Preparo das amostras  

 As amostras coletadas foram fixadas em formol tamponado 4% e 

posteriormente embebidos em metacrilato para realização dos cortes 

histológicos não descalcificados. 

 Para isso, as amostras de tecido ósseo contendo os implantes 

foram desidratadas em sequência crescente em concentração de soluções de 

álcool etílico (70%, 80%, 90% e 100%). Após desidratação gradual, a infiltração 

plástica foi realizada com misturas de metacrilato (Technovit 7200 VLC, Heraeus 

Kulzer GmbH, Wehrheim, Alemanha) e álcool etílico, seguindo variações 

gradativas, com concentrações crescentes de resina, finalizando com dois 

banhos de imersão em metacrilato puro, por 7 dias cada.  

Após a infiltração plástica, os espécimes foram incluídos em resina 

e polimerizados por 10 horas, sendo 4 horas de exposição à luz amarela e 6 

horas de exposição à luz azul (EXAKT 520 Light Polymerization Unit, Heraeus 

Kulzer GmbH, Wehrheim, Alemanha). Os blocos foram, então, removidos do 

molde e submetidos a um corte inicial visando o centro de cada implante, 

utilizando-se o um sistema de corte Isomet (Buhler). Após a realização do corte 

preliminar e polimento da superfície óssea, o bloco foi montado em uma lâmina 
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acrílica utilizando-se a resina Technovit 7210 VLC (Heraeus Kulzer GmbH, 

Wehrheim, Alemanha), com o auxílio de uma prensa de precisão (Exakt 402, 

Precision Adhesive Press). Esta secção foi então submetida ao sistema de corte 

e microdesgaste (Isomet, Buhler), que resultou na obtenção da espessura final 

de aproximadamente 30μm.  

As amostras foram então coradas com azul de toluidina 1% por 20s 

para possibilitar a avaliação morfológica da área de reparo ósseo e do contato 

osso-implante (BIC) em uma magnificação de 40x. As imagens digitais foram 

codificadas para avaliação cega e posteriormente analisadas utilizando-se o 

software ImageJ  (National Institutes of Health, Maryland, EUA) por um único 

avaliador. 

 

Análise dos dados 

 Os dados coletados foram tabulados em planilhas no Excel 

(Microsoft Inc, EUA) e submetidos ao teste de Kolmogorov Smirnov para 

verificação da normalidade dos dados. Para a comparação entre os grupos foi 

utilizado o teste paramétrico de Mann Whitney. O nível de significância 

estabelecido foi de 95% (α=0.05).  
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Nota-se às margens do implante um tecido em processo final de 

maturação (em tonalidades mais azuladas), totalmente celularizado com 

organização lamelar e formação de ósteons adjacentes à superfície do implante. 

As linhas cementárias (setas brancas) mostram a remodelação tecidual, com a 

renovação celular do tecido residente e incorporação da nova matriz depositada 

à matriz pré existente. 

Uma vez avaliado o tecido ósseo formado ao redor dos implantes, foi 

realizada a histometria das secções em 40x de aumento (figura 4), para avaliar o 

grau de contato osso-implante em ambos os grupos do estudo. 

 

 

Figura 4. Implante inserido na metáfise tibial em 40x de aumento para realização 

das medidas de contato osso-implante. 
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A avaliação entre os grupos do estudo dentro dos períodos avaliados 

mostrou maior formação óssea ao redor dos implantes do grupo teste nos 

períodos de 7 e 14 dias (p<0.05). Aos 21 e 60 dias de reparo observou-se uma 

semelhança na porcentagem de contato ósseo, sendo que o grau de BIC do 

grupo CTL e grupo TESTE não apresentou diferenças estatisticamente 

significante para ambos os períodos (figura 5).  

 

 

Figura 5. Comparação entre os grupos do estudo com relação à porcentagem de  

contato osso-implante. * p<0.05 em relação ao grupo CTL (Teste de Mann 

Witney). 
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DISCUSSÃO 

 

Com o objetivo de avaliar a interferência da fotobiomodulação no 

processo de osseointegracão de implantes de manufatura aditiva, os resultados 

deste estudos mostraram que a associação de laser de baixa intensidade 

durante o processo de reparo ósseo favoreceu a formação óssea ao redor 

destes implantes. Análise histológica é um meio padronizado e amplamente 

utilizado para avaliar a osseointegração e é hoje o melhor método para averiguar 

a interface osso-implante (15,16). A determinação do contato osso implante (%) 

é um dos meios de comparação da osseointegração  entre superfícies e avaliar a 

força de ligação entre o osso e o implante.  

A avaliação morfológica realizada dos tecidos peri-implantares 

deste estudo apresentou-se dentro do descrito na literatura para os tempos 

avaliados (2), sem alteração na sequência dos eventos celulares entre os 

grupos. Além disso, ambos os grupos apresentaram altas taxas de BIC, com 

destaque para o desempenho do grupo TESTE nas duas primeiras semanas da 

instalação dos implantes (p<0.05).  As porcentagens encontradas com 8 

semanas de osseointegração são semelhantes às já relatadas na literatura, 

porém os estágios precoces de cicatrização apresentaram taxas superiores às 

usualmente encontradas em na literatura.  

No estudo desenvolvido em ovelhas por Stübinger e colaboradores 

em 2013 (16), as taxas médias de contato osso-implante dos implantes 

produzidos por manufatura aditiva foram de 20.49% em duas semanas e 43.91% 

em 8 semanas. Já Shaoki et al, 2016 (17), após 9 semanas de cicatrização de 

implantes instalados em mandíbulas de cães encontraram uma BIC média de 

35.98% para implantes impressos, taxa que foi semelhante às outras superfícies 

avaliadas (usinada e oxidada). Li et al, 2020 (18) reportam uma taxa de contato 

osso-implante que variou entre 44.28% a 59.43% para implantes impressos, 

dependendo de sua macrogeometria, após 12 semanas de implantação em 

mandíbulas de cães. Por outro lado, em uma análise de 2 implantes removidos 

de humanos e com maior tempo de avaliação (5 anos), Mangano e 

colaboradores (15), relatam uma BIC de 66.1%.  
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Apesar da falta de padronização dos estudos, com a utilização de 

diferentes superfícies, modelos experimentais e população de células, e da falta 

de evidência científica para definir um grau de rugosidade ideal, é amplamente 

aceito que um dos fatores aceleradores do processo de osseointegracão é a 

rugosidade superficial. Os estudos mostram a melhora a estabilidade primária e 

a retenção do coágulo, além de melhorarem a interação celular e estimularem o 

processo cicatricial (3,6,11,19). Mostrando resultados semelhantes aos 

encontrados neste estudo, Iezzi et al, 2013 (20), após análise histológica de 14 

implantes com superfície tratada através de jateamento associado ao ataque 

ácido removidos de humanos, concluíram que estes implantes são capazes de 

auxiliar a formação óssea nos estágios iniciais da cicatrização.  

Entretanto, apesar de alterar a superfície do implante de uma forma 

benéfica, os métodos utilizados para tal podem deixar contaminantes 

provenientes do tratamento sobre a superfície do implante que poderiam 

interferir negativamente na aposição óssea (10,21).  Assim, novos meios têm 

sido descritos para que se possa atingir uma superfície favorável sem a 

utilização desses possíveis contaminantes. Da mesma forma que o tratamento 

de superfície com irradiação a laser de implantes previamente usinados, as 

técnicas de manufatura aditiva para a fabricação dos implantes permitem a 

construção de uma rede de poros superficial de uma forma controlada e 

padronizada, não sendo necessário o emprego de outras substâncias para um 

tratamento adicional dessa superfície (3,11). Porém a literatura acerca dos 

implantes de manufatura aditiva ainda é bastante escassa.  

Estudos pregressos compararam a superfície produzida pela 

manufatura aditiva a outras superfícies “standard” e não encontraram diferenças 

na cicatrização a curto do prazo . Um trabalho em cães de Li e colaboradores, 

2020 (18) comparou implantes produzidos por impressão 3D e posteriormente 

jateados com implantes usinados e tratados com jateamento e ataque ácido. No 

acompanhamento de 12 semanas não foram observadas diferenças estatísticas 

referentes ao contato osso-implantes, área de osso formado entre as roscas e 

estabilidade dos implantes. Já outro estudo realizado em cães conduzido por 
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Witek e colaboradores, em 2012 (22), que também comparou implantes 

produzidos por manufatura aditiva a implantes submetidos ao processo de 

jateamento e ataque ácido após 1, 3 e 6 semanas revelou contato osso-

implantes significativamente maior (p<0.04) para os implantes impressos após 

uma semana de cicatrização, sendo que após 3 e 6 semanas não houve 

diferença estatística entre os grupos. O torque de remoção também foi maior 

para os implantes impressos depois da primeira (p<0.02) e sexta semana 

(p<0.02). De maneira semelhante, o estudo de Stübinger e colaboradores, 2013 

(16), não encontrou diferenças estatísticas na taxa de contato osso implante 

entre implantes usinados, tratados através de jateamento associado a ataque 

ácido e implantes produzidos por manufatura aditiva com 2 e 8 semanas de 

cicatrização, entretanto, o torque de remoção dos implantes por manufatura 

aditiva foi superior (p<0.001) após 8 semanas.  

A despeito do grande número de trabalhos sobre as aplicações da 

fotobiomodulação na implantodontia ainda existem controvérsias sobre os 

resultados desse tipo de terapia e dessa forma o estabelecimento de diretrizes 

que traduzam os efeitos do laser de baixa intensidade sobre os tecidos para a 

prática clínica é necessário para que sejam obtidos resultados consistentes. 

Embora seu mecanismo de ação ainda não seja totalmente 

compreendido, estudos in vitro demonstraram influência da fotobiomodulação 

sobre células endoteliais, fibroblastos, queratinócitos, macrófagos, mastócitos e 

neutróflios, promovendo a proliferação e maturação destas células, com 

aumento da deposição de colágeno, angiogênese e atividade celular. Desta 

forma, a fotobiomodulação tem sido associada a modulação da dor, inflamação e 

respostas cicatriciais. Além disso, a indução de espécies reativas de oxigênio 

pela absorção dos fótons provenientes da irradiação do tecido resulta na 

ativação de TGF-B1 que tem efeito sobre diversas fases do processo cicatricial. 

Apesar da falta de padronização na metodologia e protocolos de irradiação 

utilizados nos trabalhos disponíveis na literatura, o que nos leva a questionar o 

nível de evidência, estudos recentes vêm demonstrando efeitos positivos da 

fotobiomodulação sobre tecidos duros (23–25) e o seu efeito direto sobre a 

osteogênese chamou a atenção para a sua associação à instalação de implantes 

dentários afim de aprimorar a osseointegração. Como em outros trabalhos 
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publicados, este trabalho utilizou-se do laser infravermelho para irradiação dos 

espécimes. Comprovando os benefícios da fotobiomodulação, Kim e 

colaboradores, 2007 (26), após avaliarem a expressão de RANK, RANK-L e 

OPG posteriormente à instalação de implantes em ratos com ou sem a aplicação 

de laser de baixa intensidade entre 1 e 21 dias, observaram maior expressão 

destes sinalizadores no grupo que recebeu a aplicação do laser, além de maior 

densidade óssea após a instalação dos implantes no grupo teste. O aumento 

desta expressão pode ser interpretada como uma maior atividade das células 

ósseas e do metabolismo ósseo. Outro estudo realizado por Vasconcelos e 

colaboradores em 2014 (27), demonstrou que 7 aplicações com uma densidade 

de energia de 16J/cm2 por sessão foi capaz de acelerar a formação óssea ao 

redor de arcabouços de titânio instalados em fêmur de ratos, especialmente em 

suas fases iniciais.  

No presente estudo foi utilizada uma pequena densidade de 

energia, o que pode explicar a ausência de diferença estatística entre os grupos 

TESTE e CTL após tempos maiores de cicatrização. As taxas de BIC após a 

aplicação do laser de baixa intensidade foram semelhantes às encontradas na 

literatura quando comparamos tempos de avaliação similares e protocolos com 

menor densidade de energia, porém, menores do que as observadas quando 

uma maior densidade de energia é utilizada. Mayer e colaboradores (28), 

compararam os efeitos de diferentes densidades de energia sobre a 

osseointegração através da análise em mandíbulas de coelhos. Eles avaliaram 

os grupos após 7 aplicações de 5, 10 e 20 J/cm2 por sessão e depois de 30 dias 

observaram que o grupo que recebeu irradiações de 20 J/cm2 apresentou BIC e 

valores de ISQ (coeficiente de estabilidade dos implantes) significativamente 

maiores do que os outros grupos, que apresentaram valores semelhantes ao 

grupo controle. De modo semelhante, Massoti et al. (29) utilizaram o mesmo 

protocolo de aplicação do estudo anterior e obtiveram valores de BIC 

estatisticamente maiores no grupo que recebeu maior dose de irradiação. No 

conhecimento dos autores, não existem, até o presente momento, outros 

estudos associando a fotobiomodulação à instalação de implantes produzidos 

por manufatura aditiva. 
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Um fato interessante, e também observado por outros autores em 

alguns tipos de implante (16), é a queda na porcentagem de contato osso-

implante entre 21 e 60 dias. Este acontecimento pode estar relacionado ao 

modelo animal utilizado, uma vez que a tíbia de coelhos é pobre em osso 

medular, sendo o osso cortical o responsável por praticamente todo o contato 

com o implante. Segundo Stübinger et al, 2013 (16), o processo de fresagem e 

instalação do implante em um osso compacto pode gerar um certo nível de 

estresse na interface osso-implante. Este estímulo faz com que este osso seja, 

então, reabsorvido com a subsequente deposição de novo osso, o que pode 

justificar a queda no contato osso-implante no período observado. Gehrke e 

colaboradores, 2020 (30) acrescentam ainda que com o passar do tempo, a 

maior presença de osso maduro não aumenta a taxa de contato osso-implante, 

apesar de serem observadas melhoras em avaliações biomecânicas destes 

implantes.  

Embora o delineamento deste estudo tenha sido realizado de 

maneira minuciosa, limitações apresentadas pelo modelo animal e protocolo de 

irradiação selecionados podem ter interferido nos resultados encontrados. Outra 

limitação foi o número restrito de animais utilizado, embora os dados 

demonstrem um padrão entre as amostras, com desvio-padrão dentro da 

normalidade. Além disso, apesar dos métodos de análise empregados 

produzirem resultados precisos, os achados devem ser interpretados com 

cautela, uma vez que os dados provenientes de estudos em animais podem não 

ser diretamente relacionados aos encontrados em humanos. Os resultados 

observados neste trabalho devem ser tomados como uma tendência do 

comportamento de implantes produzidos por manufatura aditiva associado a 

irradiação dos tecidos peri-implantares com laser de baixa intensidade. 

Entretanto, outros estudos envolvendo uma amostra maior, além de outros 

modelos animais e estudos clínicos devem ser realizados para que se comprove 

a eficácia deste tipo de tratamento.  
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CONCLUSÃO 

 

Os resultados do presente estudo sugerem que a fotobiomodulação 

se mostrou efetiva para a aceleração da formação óssea na interface osso-

implante nos períodos iniciais da osseointegração. Porém, não foram 

observadas diferenças nos períodos mais avançados de reparo ósseo.  
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