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RESUMO 

Lopes, ZMS. Terapia fotodinâmica antimicrobiana no tratamento 
endodôntico em dentes de cães com lesão periapical induzida - análise 
histopatológica e imunohistoquímica. Ribeirão Preto, 2018. 82p. Tese 
[doutorado]. Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, Universidade de São 
Paulo. 
 
Objetivo: Avaliar, in vivo, o efeito do tratamento endodôntico em sessão única 
utilizando a Terapia Fotodinâmica Antimicrobiana (aPDT) no reparo de lesões 
periapicais induzidas em dentes de cães, por meio da avaliação histopatológica e 
imunohistoquímica da angiogênese e de marcadores de formação óssea. O 
tratamento endodôntico em duas sessões com curativo de demora à base de 
hidróxido de cálcio (CH) foi utilizado como controle. Métodos: Lesões periapicais 
foram induzidas em 48 pré-molares superiores e inferiores de 6 cães, com 12 meses 
de idade. Após instrumentação dos canais radiculares, os dentes foram divididos, 
aleatoriamente, em 4 grupos: CH/120dias (d) e CH/180dias (d): canais radiculares 
preenchidos com curativo à base de CH; aPDT/120d e aPDT/180d: canais radiculares 
condicionados com fotossensibilizador à base de fenotiazina (10 mg/mL), por 1 
minuto e irradiados com laser de diodo em toda a extensão dos canais, conforme as 
recomendações do fabricante. Em seguida, todos os canais radiculares foram 
obturados com cimento AH Plus e, após 120 ou 180 dias, os animais foram 
eutanasiados e os blocos contendo dentes e tecido ósseo foram submetidos ao 
processamento histotécnico e à coloração de hematoxilina e eosina (HE) para a 
análise descritiva da região periapical e mensuração das lesões periapicais, em 
microscopia convencional, e contagem de vasos sanguíneos sob luz convencional e 
no modo fluorescente. A análise imunohistoquímica foi realizada para avaliação dos 
marcadores da formação óssea osteopontina (OPN) e fosfatase alcalina (ALP). Os 
dados obtidos foram analisados estatisticamente utilizando os testes two-way ANOVA 
e qui-quadrado, com nível de significância de 5%. Resultados: Aos 120 dias, os 
dentes do grupo CH/120d apresentaram processo de reparo avançado, com 
ligamento periodontal apenas ligeiramente aumentado, presença abundante de fibras 
colágenas e escassas células inflamatórias. Os dentes do grupo aPDT/120d 
apresentaram o ligamento periodontal moderadamente aumentado e o infiltrado 
inflamatório era moderado. Poucas fibras colágenas foram observadas. Aos 180 dias, 
o mesmo padrão foi observado. As lesões periapicais nos grupos tratados com 
curativo à base de hidróxido de cálcio foram menores que as lesões nos grupos 
tratados com aPDT (p<0,001), e apresentaram maior número de vasos sanguíneos 
(p<0,0001), independentemente dos períodos de avaliação. Além disso, os dentes 
dos grupos tratados com pasta à base de hidróxido de cálcio apresentaram 
imunomarcação significativamente mais intensa para ALP e OPN (p<0,001), em 
ambos os períodos. Conclusões: Embora o tratamento com a aPDT tenha estimulado 



a angiogênese e a expressão dos marcadores da formação óssea, o tratamento 
endodôntico realizado em duas sessões empregando curativo à base de hidróxido de 
cálcio estimulou mais intensamente esses processos e promoveu melhor reparo das 
lesões periapicais. 
 
Palavras-chave: Terapia fotodinâmica antimicrobiana; aPDT; Lesão periapical; 
Hidróxido de cálcio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Lopes, ZMS. Antimicrobial Photodynamic Therapy for endodontic treatment 
in dog’s teeth with induced apical periodontitis – Histopathologic and 
Imunohistochemistry analysis. Ribeirão Preto, 2018. 82p. Tese [doutorado]. 
Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo. 

 

Aim: The aim of this study was to evaluate the in vivo effect of one-session 
endodontic treatment with antimicrobial photodynamic therapy (aPDT) in the repair 
of apical periodontitis, in dogs’ teeth, by histopathologic evaluation and 
imunohistochemistry for angiogenesis and bone formation markers. Two-session 
treatment with a calcium hydroxide (CH) dressing was used as control. Methods: 
Apical periodontitis were induced in 48 upper and lower premolars of six 12-month-
old dogs. After root canals instrumentation, teeth were randomly divided into 4 
groups: CH/120days (d) and CH/180days (d): root canals filled with CH-based 
dressing; aPDT/120d and aPDT/180d: root canals conditioned with phenothiazine-
based photosensitizer (10 mg/mL) for 1 minute and irradiated with diode laser 

throughout the canals and according to the manufacturer's recommendations. Root 
canals were filled with AH Plus cement, and after 120 or 180 days, the animals were 
euthanized and teeth were submitted to histotechnical processing and HE staining for 
description of the periapical region and measurement of apical periodontitis in 
conventional microscopy and for counting blood vessels under conventional and 
fluorescent microscopy. Immunohistochemical analysis was performed to evaluate 
the bone formation markers osteopontin (OPN) and alkaline phosphatase (ALP). Data 
were statistically analyzed using two-way ANOVA and chi-square test with a 
significance level of 5%. Results: At 120 days, teeth in Group CH/120d presented the 
periodontal ligament only slightly enlarged with advanced repair and abundant 
collagen fibers. Inflammatory cells were scarce. Teeth in group aPDT/120d presented 
the periodontal ligament moderately enlarged and the inflammatory infiltrate was 
moderate. Few collagen fibers were observed. At 180 days, the same pattern was 
observed. Apical periodontitis in CH-treated groups were smaller than the lesions in 
aPDT-treated groups (p<0.001) and had a greater number of blood vessels (p 
<0.0001), regardless of evaluation periods. The teeth treated with calcium hydroxide 
showed significantly more intense immunostaining for ALP and OPN (p<0.001), in 
both periods. Conclusions: Although aPDT has stimulated angiogenesis and the 
expression of bone formation markers, the two-session endodontic treatment with a 
calcium hydroxide-based dressing stimulates them more intensely and promoted 
better apical periodontitis repair. 
 
Key words: Photodynamic therapy; aPDT; Apical periodontitis; Calcium hydroxide. 
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INTRODUÇÃO 

 

O sucesso do tratamento endodôntico depende de muitos fatores e pode ser 

dificultado pela anatomia complexa dos canais radiculares, incluindo o número, a 

curvatura e as ramificações dos canais, além da localização do forame apical. Esses 

fatores dificultam a limpeza completa do sistema de canais radiculares (Peters, 2004; 

Estrela et al., 2014; Ahmad e Alenezi, 2016; Ahmed e Hashem, 2016; Hidalgo et al., 

2017). Além disso, a presença de lesão periapical crônica, como consequência de 

infecção bacteriana proveniente da polpa dentária necrótica, está associada a uma 

maior taxa de insucesso após o tratamento endodôntico (Estrela et al., 2014; Hidalgo 

et al., 2016; Silva et al., 2017). Portanto, recomenda-se que uma medicação 

intracanal seja utilizada, entre as sessões, para auxiliar na desinfecção do sistema de 

canais radiculares, durante o tratamento endodôntico de dentes com lesão 

periapical. As taxas de sucesso nesses casos são maiores com o uso de uma 

medicação intracanal antimicrobiana entre as sessões, em comparação ao 

tratamento efetuado em sessão única (Vera et al., 2012; Borsatto et al., 2016; 

Hidalgo et al., 2016; Silva et al., 2017). 

O hidróxido de cálcio tem sido a medicação intracanal mais estudada, 

discutida e empregada tendo em vista suas excelentes propriedades, tais como ação 

antimicrobiana (Assed et al., 1996; Leonardo et al., 2000; Sangalli et al., 2018), anti-

exsudativa (Heithersay, 1970; Allard et al., 1987; Sousa et al., 2014), indutora da 

formação de tecido mineralizado (Schroder, 1985; Leonardo et al., 2006; Da Silva et 

al., 2008; Silva et al., 2010; Nowicka et al., 2015; Hidalgo et al., 2016; Silva et al., 

2017; Didilescu et al., 2018), além de apresentar biocompatibilidade (Nelson-Filho et 

al., 1999; Leonardo et al., 2006; Andolfatto et al., 2012; Lima et al., 2015; Zarei et 

al., 2016; Cintra et al., 2017), propriedade de dissolução de tecidos necróticos 

(Hasselgren et al., 1988; Andersen et al., 1992; Türkün et al., 1997; Zehnderet al., 

2003; Slutzky-Goldberg et al., 2013), e de hidrólise do LPS bacteriano in vitro e in 

vivo (Safavi e Nichols, 1994; Barthel et al., 1997; Nelson-Filho et al., 2002; Silva et 

al., 2002; Tanomaru et al., 2003; Oliveira et al., 2005, 2007; Adl et al., 2015; 

Marinho et al., 2018), tornando-o a medicação intracanal de escolha durante o 

tratamento endodôntico (Holland et al., 2017). Para que o hidróxido de cálcio exerça 
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essas funções em todo o sistema de canais radiculares este deverá permanecer, no 

interior dos canais radiculares, por no mínimo 14 dias, o que exigirá, portanto, a 

realização de duas ou mais sessões de tratamento (Spangberg et al., 2001; Leonardo 

et al., 2006). Há, ainda, estudos clínicos comprovando que o curativo intracanal com 

pasta à base de hidróxido de cálcio é necessário em casos de dentes com lesão 

periapical, previamente à obturação final dos canais radiculares (De Castro Rizzi-Maia 

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

Entretanto, na literatura específica há uma divergência crescente com 

relação à necessidade de múltiplas sessões durante o tratamento endodôntico, uma 

vez que estudos clínicos e radiográficos não relataram diferenças significativas entre 

os tratamentos realizados em sessão única ou em múltiplas sessões (Bharuka e 

Mandroli, 2016; Chhabra et al., 2017; Moreira et al., 2017). Assim, o tratamento 

endodôntico realizado em sessão única tornou-se uma prática comum uma vez que 

oferece algumas vantagens, tais como boa aceitação pelo paciente e considerações 

práticas relacionadas ao gerenciamento da clínica odontológica especialmente devido 

ao menor número de sessões que implica em menor custo e maior conforto ao 

paciente (Dorasani et al., 2013; Eyuboglu et al., 2017; Fonzar et al., 2017; Eppa et 

al., 2018). 

 Atualmente, a busca por alternativas complementares ao tratamento 

endodôntico, almejando alcançar uma taxa de sucesso comparável ou superior ao 

uso de medicação intracanal à base de hidróxido de cálcio, entre as sessões. Assim, 

diferentes materiais e técnicas vêm sendo sugeridos na literatura específica como as 

pastas antibióticas (Adl et al., 2012, 2014; Pai et al., 2014, Lakhani et al., 2017; 

Arruda et al., 2018), a associação do hidróxido de cálcio com agentes 

antimicrobianos como a clorexidina (De Rossi et al., 2005; Silva et al., 2008, 2009; 

Ito et al., 2011; Donyavi et al., 2016; Silva et al., 2017; Arruda et al., 2018), 

medicações baseadas em agentes naturais como a epigalogatequina-3-galato 

derivada do chá verde (Lee et al., 2009; Ferreira 2013; Hong et al., 2015; 

Ramezanali et al., 2016), novos sistemas de irrigação por pressão negativa como o 

EndoVac (Pawar et al., 2012; Cohenca et al., 2013, 2015; Pucinelli et al., 2017; 

Widjiastuti et al., 2018), ou passiva como EndoActivator (Huffaker et al., 2010; Paiva 

et al., 2013; Ramamoorthi et al., 2015; Chaudhry et al., 2017) e a Terapia 
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Fotodinâmica (Silva et al., 2012; Gursoy et al., 2013; Chrepa et al., 2014; Trindade 

et al., 2015; Chiniforush et al., 2016; Diogo et al., 2017; Trindade et al., 2017) com 

diferentes níveis de eficácia.  

Tradicionalmente, a Terapia Fotodinâmica (PDT) foi desenvolvida como uma 

abordagem alternativa para o tratamento de tumores (Dougherty, 1985; Carrera et 

al., 2016). É caracterizada pela destruição das células por necrose ou apoptose e 

pode ser utilizada para a destruição localizada de um tecido com crescimento 

anormal. Portanto, outras doenças infecciosas que têm em comum a característica 

de proliferação celular descontrolada e a presença de micro-organismos indesejáveis 

podem ser tratadas pela PDT, que neste caso é chamada de Terapia Fotodinâmica 

Antimicrobiana (aPDT) (Huang et al., 2010; Cieplik et al., 2014; Carrera et al., 2016). 

O tratamento realizado com a aPDT envolve a aplicação de um 

fotossensibilizador (corante), seguida pela aplicação de uma fonte de luz (laser) com 

um comprimento de onda adequado nos tecidos sensibilizados (Dougherty et al., 

1998). Esse processo gera uma reação tóxica nas células-alvo e induz a produção de 

oxigênio altamente reativo, causando a morte dos micro-organismos (Wainwright, 

1998; Dai et al., 2009; De Oliveira et al., 2014). Atualmente, a aPDT é considerada 

como uma terapia complementar aos protocolos convencionais utilizados para a 

desinfecção do sistema de canais radiculares (Mohammadi et al., 2017).  

Os fotossensibilizadores apresentam um alto grau de seletividade aos micro-

organismos, em relação às células do hospedeiro (Maisch et al., 2005) e a utilização 

do laser de baixa intensidade permite diferenciar os tecidos do hospedeiro dos micro-

organismos. O uso do laser ou do fotossensibilizador isoladamente não são tóxicos 

(Takasaki et al., 2009) e, após a aplicação do laser, apenas as células microbianas 

que captaram o fotossensibilizador são afetadas pelo tratamento (Vahabi et al., 

2011). Portanto, trata-se de uma alternativa para direcionar o tratamento 

diretamente contra os micro-organismos presentes apenas no local da infecção, 

superando os problemas associados aos antimicrobianos (Raghavendra et al., 2009). 

Assim, o uso da aPDT permite alcançar seletividade, visando atingir sítios específicos 

da cavidade bucal. 

Além disso, os fotossensibilizadores são classificados de acordo com o 

comprimento de onda que é capaz de ativá-los. Os que são ativados pela luz com 
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comprimento de onda de 405nm apresentam menor poder de penetração, sendo 

utilizados em lesões superficiais (Profio e Doiron, 1987). Por outro lado, os 

fotossensibilizadores da família das fenotiazinas são ativados com comprimento de 

onda de 620 a 700nm e apresentam maior poder de penetração. Portanto, são os 

mais indicados na Odontologia especialmente para o tratamento de infecções 

periodontais (Kömerik et al., 2002; Novaes et al., 2012; Andrade et al., 2013; 

Queiroz et al., 2015; de Oliveira et al., 2016; Ramos et al., 2016; Martins et al., 

2017).  

A Terapia Fotodinâmica Antimicrobiana é uma alternativa que foi 

recentemente introduzida na Endodontia e tem sido considerada como um 

tratamento promissor (Silva et al., 2012; Gursoy et al., 2013; Chrepa et al., 2014; 

Trindade et al., 2015; Garcez et al., 2016; Chiniforush et al., 2016; Hidalgo et al., 

2016; Oliveira, 2016; Diogo et al., 2017; Trindade et al., 2017).  

Estudos in vitro e in vivo, avaliando o efeito antimicrobiano da aPDT, 

demonstraram que esta terapia é capaz de reduzir o número de micro-organismos 

(Kömerik et al., 2003; Hayek et al., 2005; Novaes et al., 2012; Fekrazad et al., 2017; 

Fumes et al., 2018). Além disso, alguns estudos in vivo, por meio de análise 

microscópica, demonstraram a eficácia da aPDT no tratamento endodôntico de 

dentes com lesão periapical (Silva et al., 2012, Juric et al., 2014, Hidalgo et al., 

2016, Borsatto et al., 2016, Trindade et al., 2017).  

No entanto, ainda não existem evidências científicas suficientes para indicar 

com segurança o uso clínico da aPDT, em substituição ao tratamento endodôntico 

convencional (Hidalgo et al., 2016). Além disso, não existem estudos na literatura 

específica investigando a participação de mediadores da formação óssea no reparo 

periapical, após o tratamento endodôntico associado ao uso da aPDT. 
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PROPOSIÇÃO 

 

O objetivo do presente estudo foi avaliar, in vivo, o efeito do tratamento 

endodôntico realizado em sessão única empregando a aPDT no reparo de lesões 

periapicais, em comparação ao tratamento endodôntico realizado em duas sessões 

utilizando um curativo de demora à base de hidróxido de cálcio, por meio da 

avaliação histopatológica e imunohistoquímica da angiogênese e de marcadores da 

formação óssea, em dentes de cães.  
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

O presente estudo foi submetido à apreciação pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa Animal da Faculdade de Odontologia de Bauru, Universidade de São Paulo - 

Brasil, tendo sido aprovado (processo número 19/2012 – ANEXO A). Os cuidados 

com o bem-estar dos animais de experimentação seguiram as Normas e Princípios 

Éticos adotados pela CEUA/FORP e as Resoluções Normativas do Conselho Nacional 

de Controle de Experimentação Animal (CONCEA), regulamentadas pela Constituição 

Federal Brasileira na Lei nº 11.794 de 8 de outubro de 2008. Todos os 

procedimentos seguiram as normas e princípios éticos preconizados pela instituição.  

 

Procedimentos Operatórios 

O protocolo experimental foi realizado com base nas normas da International 

Organization for Standardization  (ISO) nº 7405:2008. 

Foram utilizados os 2os e 3os pré-molares superiores e os 2os, 3os e 4os pré- 

molares inferiores permanentes de 6 cães, provenientes de uma mesma ninhada e 

sem raça definida, com 12 meses de idade e pesando, em média, 15 quilos. Os 

animais foram adquiridos do Biotério Central da Universidade Federal de Santa 

Catarina - Brasil. Durante todo o experimento, os animais foram mantidos no Biotério 

II da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo - 

Brasil, alojados em baias individuais, com livre acesso à água e ração, sob o 

supervisionamento diário de um médico veterinário experiente. Previamente ao início 

do experimento, os animais receberam vermífugos (Drontal Puppy - Bayer, São 

Paulo, SP, Brasil), na dosagem de 1 comprimido a cada 10 Kg de peso do animal, 

vitaminas (Glicopan Pet – Vetnil Indústria e Comérico de Produtos Veterinários Ltda., 

Louveira, SP, Brasil), vacina antirrábica (Rai-Vac I – Fort Dodge, Campinas, SP, 

Brasil) e a vacina Duramune (Fort Dodge) em 3 doses, com 3 semanas de intervalo 

entre cada aplicação. 

Um total de 48 dentes (96 raízes) foi distribuído em 4 grupos, conforme 

descrito na Tabela 1. Para que todas as variáveis fossem testadas em um mesmo 

animal, em diferentes quadrantes, cada hemiarco recebeu um material em sistema 

de rodízio, distribuído ao acaso. Todo instrumental utilizado nos procedimentos 



32 | Material e Métodos 
 

operatórios foi esterilizado em autoclave a 121ºC, por 20 minutos. Além disso, todos 

os procedimentos foram realizados por um único cirurgião-dentista com ampla 

experiência em experimentação animal. 

 
 Tabela 1- Materiais utilizados e tratamentos para cada grupo e períodos experimentais. 

GRUPOS TRATAMENTOS PERÍODO 
EXPERIMENTAL 

Nº DE DENTES 
(RAÍZES) 

CH/120d 
Tratamento endodôntico em duas 

sessões, empregando o curativo de 
demora à base de hidróxido de cálcio 

120 dias 12 (24) 

aPDT/120d Tratamento endodôntico em uma 
única sessão, empregando a aPDT 120 dias 12 (24) 

CH/180d 
Tratamento endodôntico em duas 

sessões, empregando o curativo de 
demora à base de hidróxido de cálcio 

180 dias 12 (24) 

aPDT/180d Tratamento endodôntico em uma 
única sessão, empregando a aPDT 180 dias 12 (24) 

 

Os animais foram pré-anestesiados por meio de injeção endovenosa de 

Neozine (Aventis Pharma Ltda, Suzano, SP, Brasil), na concentração de 1mg/kg de 

peso, 15 minutos previamente à realização dos procedimentos operatórios. Em 

seguida, foi realizada a indução da anestesia com Zoletil® 50 (Virbac do Brasil, São 

Paulo, SP, Brasil), na dosagem de 0,1mL/kg de peso, por via endovenosa, para 

facilitar a passagem da sonda endotraqueal, necessária para a realização da 

anestesia inalatória. Então, a manutenção da anestesia foi realizada com Isoflurano 

(Abbott Laborat. do Brasil Ltda., Rio de Janeiro, RJ, Brasil), utilizando o aparelho 

para anestesia inalatória Takaoka KT-20 (Takaoka Ind. e Com., São Paulo, SP, 

Brasil). Durante todo o procedimento operatório, os animais foram mantidos com 

solução isotônica de cloreto de sódio a 0,9% (Glicolabor Industria Farmacêutica 

Ltda., Ribeirão Preto, SP, Brasil) e permaneceram sob monitoramento 

cardiorrespiratório realizado com o auxílio de um oxímetro de pulso veterinário (Edan 

ZEH100B, Sistem Biomédica, Yucatan, México). 

Radiografias periapicais de todos os dentes utilizados no presente estudo 

foram realizadas para a confirmação do completo desenvolvimento radicular e da 

ausência de alterações como calcificações ou curvaturas radiculares muito 

acentuadas. Foi utilizada a técnica da bissetriz, com filmes periapicais Ultraspeed®, 

tamanho 2 (Eastman Kodak Company, Rochester, EUA), utilizando o aparelho de 
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raios-X odontológico Heliodent® (Siemens, New York, EUA), com 60kVp, 10mA e 

tempo de exposição de 1 segundo. As radiografias foram reveladas pelo método 

tempo/temperatura e arquivadas em cartelas plásticas.  

Previamente à indução das lesões periapicais, foi realizada profilaxia dentária 

para remoção de biofilme e cálculo, seguida da aplicação de digluconato de 

clorexidina a 0,12% (Periogard, Colgate-Palmolive Indústria Ltda., Brasil). A seguir, 

foram induzidas lesões periapicais nos 48 dentes selecionados para o estudo. A 

abertura coronária oclusal foi realizada utilizando pontas diamantadas esféricas 

no1015 (K.G. Sorensen, São Paulo, SP, Brasil) montadas em alta rotação, 

refrigeradas com ar e água abundante. Foram realizadas duas aberturas oclusais, 

uma mesial e outra distal, mantendo-se a ponte de esmalte vestíbulo-lingual, com o 

objetivo de prevenir fraturas coronárias.  

A remoção da polpa coronária seguida da exploração dos canais radiculares 

com lima tipo K, n°15 (Dentsply Maillefer, Ballaigues, Suíça). Após o descolamento 

da polpa radicular, foi efetuada sua remoção com uma lima Hedströen (Dentsply 

Maillefer, Ballaigues, Suíça). Após a remoção da polpa, os canais radiculares foram 

mantidos expostos ao meio bucal, durante 7 dias. Decorrido esse período, foi 

realizada a remoção dos resíduos da câmara pulpar com auxílio de curetas e de 

irrigação com água destilada, sob nova anestesia. Após secagem e colocação de uma 

mecha de algodão na câmara pulpar, foi realizado o selamento coronário com 

cimento à base de óxido de zinco e eugenol (IRM®, Dentsply Indústria e Comercio 

Ltda, Petrópolis, RJ, Brasil) para que pudesse se estabelecer um ambiente de 

anaerobiose (Leonardo et al., 1993).  

O analgésico Cloridrato de Tramadol (Anangon®, Laboratórios Biosintética 

Ltda, São Paulo, SP, Brasil) foi administrado por via endovenosa, na dosagem de 

3mg/Kg de peso, uma vez ao dia, durante 3 dias, com o objetivo de diminuir a 

sensibilidade pós-operatória. Os animais foram observados diariamente por um 

médico veterinário, para verificar quaisquer alterações no comportamento ou na 

alimentação. 

Radiografias periapicais foram realizadas a cada 15 dias, até que 

radiolucências periapicais fossem observadas, o que ocorreu aproximadamente após 

45 dias da realização do selamento provisório. 
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Após as lesões periapicais serem observadas nas radiografias, os dentes 

foram novamente isolados com dique de borracha e o campo operatório submetido à 

antissepsia com gluconato de clorexidina a 2,0%. O cimento provisório e a mecha de 

algodão da câmara pulpar foram, então, removidos e os canais radiculares 

submetidos à neutralização do conteúdo séptico-tóxico, aplicando o princípio 

coroa/ápice (Leonardo, 2005). Foram utilizadas limas tipo K, introduzidas no canal 

radicular progressivamente, com diminuição gradativa dos diâmetros e 

acompanhadas por irrigação abundante com solução de hipoclorito de sódio a 2,5%. 

Em seguida, foi realizada uma radiografia periapical, pela técnica da bissetriz, 

objetivando-se realizar a odontometria para a obtenção do Comprimento Real de 

Trabalho (CRT), estabelecido a 1mm aquém do ápice radiográfico.  

Determinada a odontometria, o forame apical foi alargado com limas tipo K 

de nos 15, 20 e 25, sendo esta última lima designada de Instrumento Apical 

Foraminal (IAF), para a padronização do diâmetro de abertura apical de todos os 

dentes. Na mesma sessão, foi realizado o preparo biomecânico, empregando 

instrumentos de níquel-titânio do Sistema Protaper Universal (Dentsply Maillefer), até 

a lima F5, no CRT. Após a utilização de cada instrumento, foi realizada 

irrigação/aspiração/inundação dos canais radiculares com 3,6mL de solução de 

hipoclorito de sódio a 2,5%. Terminado o preparo biomecânico, o IAF foi novamente 

utlizado em todo o comprimento do dente, para a remoção de possíveis raspas de 

dentina e resíduos acumulados na região do forame apical, em decorrência do 

preparo biomecânico. Então, os canais radiculares foram secos com pontas de papel 

absorvente esterilizadas de calibre compatível com o diâmetro do último instrumento 

utilizado, inundados com solução de etilenodiamino tetracético (EDTA), tamponado 

em pH 7,4 e agitado com uma lima até o CRT, por 3 minutos. Após irrigação copiosa 

com solução de hipoclorito de sódio a 1% para neutralização do EDTA, foi realizada 

nova secagem por aspiração e uso de pontas de papel absorvente esterilizadas no 

CRT e cada hemi-arco de cada animal foi submetido, aleatoriamente, aos diferentes 

protocolos de tratamento, a fim de testar todas as variáveis no mesmo animal. 

Os quatro grupos foram estabelecidos de acordo com os seguintes 

tratamentos: 
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• Grupos CH/120d e CH/180d (tratamento endodôntico realizado um duas 

sessões, empregando o curativo de demora à base de hidróxido de cálcio): 

Após os procedimentos de instrumentação, os canais foram preenchidos com 

uma pasta à base de hidróxido de cálcio (Calen®, SS White Artigos Dentários 

Ltda., Rio de Janeiro, Brasil), utilizando uma agulha longa 27G, até o limite do 

ápice radiográfico. Após a colocação de uma mecha de algodão esterilizada na 

entrada dos canais radiculares, foi realizado o selamento coronário provisório 

com cimento à base de ionômero de vidro (Vidrion R, S.S. White Art. Dent. 

Ltda., Rio de Janeiro, Brasil), por 15 dias. Decorrido este período, o curativo 

foi removido dos canais, sob isolamento absoluto com dique de borracha, por 

sucessivas irrigações com NaOCl a 2,5%, irrigação realizada com solução de 

EDTA, por 3 minutos, seguida de irrigação final com NaOCl a 2,5%. A seguir, 

os canais radiculares foram secos com pontas de papel absorvente 

esterilizadas e obturados com o cimento AH Plus (De Trey; Dentsply, 

Konstanz, Alemanha) e cones de guta-percha, por condensação lateral. Após 

o corte do excesso da obturação e realização da condensação vertical, as 

câmaras pulpares foram limpas e os dentes definitivamente restaurados com 

uma base de cimento de ionômero de vidro e amálgama de prata (Velvalloy, 

S.S.White Art. Dent. Ltda., Rio de Janeiro, RJ, Brasil). 

• Grupos aPDT/120d e aPDT/180d (tratamento endodôntico realizado em 

sessão única, empregando a aPDT): Após os procedimentos de 

instrumentação, os canais radiculares foram condicionados com o 

fotossensibilizador à base de fenotiazina na concentração de 10mg/mL (Helbo 

Blue, Bredent medical GmbH & Co.KG, Senden, Alemanha), com volume de 

70μL, durante 1 minuto. Em seguida, os canais foram irrigados com água 

destilada esterilizada, secos com pontas de papel esterilizadas e irradiados 

com um laser de diodo (Helbo Therapielaser, Helbo Photodynamic Systems 

Grieskirchen, Áustria) portátil, com 20mW de potência, comprimento de onda 

de 660nm e irradiância de 60mW/cm2, por meio de fibra óptica flexível com 

diâmetro de 0,6mm (Helbo 3D Pocket Probe, Helbo Photodynamic Systems 

Grieskirchen, Áustria). A área do spot da fibra foi equivalente a 0,002 cm2, a 

potência utilizada foi de 0,06W e a energia utilizada foi 3,6J. Durante a 
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irradiação, a fibra foi introduzida no canal radicular, no comprimento de 

trabalho. A fibra foi projetada para fornecer uma exposição tridimensional da 

área de interesse. A técnica empregada para aplicação do laser foi por meio 

de movimento vertical do ápice para a cervical, percorrendo 2mm por 

segundo. O fotossensibilizador foi irradiado durante 1 minuto em modo de 

onda contínua, conforme recomendado pelo fabricante. A fluência entregue ao 

fotossensibilizador foi de 1.800J/cm2. Em seguida, os canais foram irrigados 

com solução salina e secos com pontas de papel absorvente esterilizadas. A 

obturação foi realizada na mesma sessão com o cimento AH Plus e cones de 

guta-percha e os dentes foram definitivamente restaurados, conforme 

anteriormente descrito para os outros grupos. 

Após o término dos procedimentos operatórios, radiografias periapicais foram 

realizadas e administrado aos animais um analgésico (cloridrato de tramadol), na 

dosagem de 3mg/kg de peso, por via endovenosa, a cada 12 horas, durante 2 dias. 

Os animais foram acompanhados por um médico veterinário experiente durante todo 

o período experimental, com o objetivo de observar possíveis mudanças nos hábitos 

alimentares e desenvolvimento de processos inflamatórios, dentre outras 

intercorrências. 

Os animais foram eutanasiados após 120 dias (grupos CH/120d e 

aPDT/120d) e após 180 dias (grupos CH/180d e aPDT/180d), inicialmente por meio 

de anestesia com Neozine injetável, na dosagem de 1mg/kg de peso. Após 15 

minutos, foi realizada anestesia com Tiopental (Cristália, Produtos Químicos 

Farmacêuticos Ltda., Itapira, Brasil) endovenoso, na dosagem de 25mg/kg de peso, 

injetado lentamente. Em seguida, foi efetuada a eutanásia com cloreto de potássio a 

20%, via endovenosa, na dosagem de 100mg/kg de peso, também injetado 

lentamente.  

 

Processamento Histotécnico 

Após a eutanásia dos animais, as maxilas e as mandíbulas foram removidas, 

dissecadas e seccionadas com o auxílio de um bisturi, reduzidas em seu volume e 

lavadas em água corrente. Para facilitar o processamento histotécnico, as peças 

foram seccionadas utilizando discos diamantados, sob constante refrigeração com 
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água, obtendo-se blocos das peças anatômicas contendo os dentes individualmente 

e tecidos perirradiculares adjacentes. Os blocos foram submetidos à fixação em 

solução de formol tamponado a 10%, por 48 horas e à desmineralização em solução 

à base de EDTA a 10% (pH 7,4). As peças foram mantidas nesta solução, à 

temperatura ambiente, trocada semanalmente, até sua completa desmineralização, a 

qual ocorreu após 60 dias, aproximadamente. O grau de desmineralização das 

estruturas foi testado por meio da penetração de uma agulha nos tecidos, para 

verificação da sua consistência. Após esse procedimento, as peças foram 

neutralizadas com solução de sulfato de sódio a 5% (Sulfato de Sódio Anidro – J.T. 

Baker Fisher Sci., EUA), por 24 horas e submetidas ao processamento histotécnico de 

rotina, sendo lavadas em água corrente por 8 horas, desidratadas em álcoois de 

concentrações crescentes (70%, 80% e 95% por 1 hora cada; 2 trocas de 100% por 

1 hora cada e 1 troca de álcool 100%, overnight), diafanizadas em xilol (3 banhos de 

40 minutos) e incluídas em parafina (Histosec Pastillen, Merck, Darmstadt, 

Alemanha). 

Os blocos contendo os dentes foram cortados longitudinalmente em 

micrótomo (Leica RM2145; Leica Microsystems GmbH, Wetzlar, Alemanha), para 

obtenção de cortes seriados com 5µm de espessura em toda a extensão da lesão 

periapical. Cortes representativos de cada grupo foram corados com hematoxilina e 

eosina (HE) e examinados em microscopia de luz convencional por um examinador 

experiente e cego com relação aos grupos.  

 

Análise Descritiva das Regiões Apical e Periapical  

Foi realizada uma análise microscópica descritiva utilizando o microscópio 

Axio Imager.M1 (Carl Zeiss, Jena, Alemanha) acoplado a uma câmera AxioCam MRc5 

(Carl Zeiss). 

A descrição das regiões apical e periapical de cada grupo foi realizada de 

acordo com os seguintes parâmetros histopatológicos: infiltrado inflamatório 

periapical (ausente, suave, moderado ou severo), espessura do ligamento 

periodontal apical (normal, levemente aumentada, moderadamente aumentada ou 

severamente aumentada) e reabsorção dos tecidos mineralizados (ausente ou 

presente), em microscopia de luz convencional (Hidalgo et al., 2016). 
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Análise Morfométrica da Área das Lesões Periapicais  

A análise morfométrica do tamanho das lesões periapicais foi realizada nos 

espécimes corados com HE, em microscopia de luz convencional, usando o 

microscópio Axio Imager.M1 no aumento de 1,25X. A área da lesão periapical, em 

mm², foi delimitada e mensurada pelo software Axio Vision Rel 4.8. A delimitação da 

lesão excluiu as áreas saudáveis, como o ligamento periodontal, cemento e osso 

alveolar, e incluiu as áreas de reabsorção e infiltrado inflamatório. 

 

Análise da Angiogênese - Contagem de Vasos Sanguíneos 

Nos espécimes corados com HE, foi realizada a contagem do número de 

vasos sanguíneos presentes na região mediana da lesão adjacente ao forame apical, 

em uma área de aproximadamente 0,085mm2. A análise foi realizada no aumento de 

40X, sob luz convencional e no modo fluorescente, utilizando o filtro Alexa Fluor 488 

(AF488), no microscópio Axio Imager.M1. 

Os vasos sanguíneos foram facilmente identificados pela forte fluorescência 

verde claro sob luz fluorescente, evidenciando tanto a parede dos vasos, quanto os 

glóbulos vermelhos presentes no seu interior. Os resultados foram expressos em 

número de vasos sanguíneos. 

 

Análise Imunohistoquímica 

A análise imunohistoquímica foi empregada para determinar a intensidade de 

imunomarcação das proteínas Osteopontina (OPN) e Fosfatase Alcalina (ALP), por 

meio da técnica da imunoperoxidase (Silva et al., 2012).  

Os cortes histológicos foram desparafinizados, sendo os epítopos antigênicos 

recuperados com calor utilizando tampão citrato (pH=6,0), em forno de micro-ondas. 

Após retornarem à temperatura ambiente, as lâminas foram lavadas 2 vezes por 5 

minutos com PBS e 1 vez com solução PBS/Triton (Sigma-Aldrich Corporation, Saint 

Louis, EUA) pelo mesmo período. O bloqueio da peroxidase endógena foi realizado 

com peróxido de hidrogênio a 3%, por 40 minutos. A seguir, as lâminas foram 

novamente lavadas com PBS e PBS/Triton, conforme descrito anteriormente. O 

bloqueio das ligações inespecíficas foi realizado com solução de 3% BSA (albumina 

de soro bovino)/PBS, por 1 hora. A seguir, as lâminas foram incubadas overnight, em 
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geladeira, com os anticorpos primários diluídos em BSA a 3%: anti-OPN (rabbit 

polyclonal antibody, ab8448, Abcam PLC, diluído 1:150) e anti-ALP (mouse 

monoclonal antibody, sc-271431, Santa Cruz Biotechnology Inc., diluído 1:50). 

Após retornarem à temperatura ambiente, as lâminas foram lavadas e 

incubadas com anticorpo secundário biotinilado (goat anti-mouse IgG-B sc-2039 e 

goat anti-rabbit IgG-B sc-2040; Santa Cruz Biotechnology Inc., diluídos 1:200), por 1 

hora à temperatura ambiente. Depois de nova lavagem, foi colocado o complexo 

avidina-biotina-peroxidase (ABC kit, Vecstain; Vector Laboratories Inc.) por 30 

minutos. A seguir, as lâminas foram novamente lavadas com PBS e PBS/Triton e foi 

efetuada a revelação da reação com solução de diaminobenzidina (DAB; Sigma-

Aldrich Corporation, Saint Louis, EUA) e H2O2 a 3% em PBS, por 1 minuto. As 

lâminas foram contra-coradas com Hematoxilina de Harris por 10 segundos, lavadas 

em água corrente, lavadas em água amoniacal, por 30 segundos, lavadas em água 

corrente, diafanizadas, desidratadas e montadas.  

Todas as análises foram realizadas por um único examinador experiente e 

cego com relação aos grupos avaliados. 

As análises foram realizadas em microscópio Axio Imager.M1, sob luz 

convencional. A marcação positiva para OPN ou ALP foi avaliada por meio dos 

escores: 0 (ausente), 1 (suave), 2 (moderada) ou 3 (intensa).  

 

Análise Estatística 

Os dados obtidos após a avaliação morfométrica das lesões periapicais e a 

avaliação dos vasos sanguíneos foram analisados estatisticamente utilizando o teste 

two-way ANOVA. Os dados obtidos após as avaliações imunohistoquímicas foram 

transformados em porcentagem e analisados pelo teste qui-quadrado. Utilizou-se o 

programa estatístico Graph Pad Prism 6.0 (Graph Pad Software Inc., San Diego, CA, 

EUA) e o nível de significância adotado para todas as análises foi de 5%. 
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RESULTADOS 

 

Análise Descritiva das Regiões Apical e Periapical  

Aos 120 dias, a região apical (cemento) dos dentes do grupo CH/120d 

apresentou áreas de reabsorção reparadas, na maioria dos espécimes. O ligamento 

periodontal encontrava-se apenas ligeiramente aumentado, com avançado processo 

de reparo e presença abundante de fibras colágenas. Além disso, foi observada 

escassa e difusa presença de células inflamatórias. Neste mesmo período, os 

espécimes do grupo aPDT/120d apresentaram algumas áreas de reabsorção não 

reparadas no cemento apical. O ligamento periodontal encontrava-se 

moderadamente aumentado, com poucas fibras colágenas. O infiltrado inflamatório 

era moderado e predominantemente mononuclear. Poucas fibras colágenas foram 

observadas e o osso alveolar encontrava-se frequentemente desnudado. Aos 180 

dias, o mesmo padrão foi observado, sem diferenças significativas entre os grupos. 

A Figura 1 ilustra os eventos histopatológicos observados, após a avaliação 

da resposta dos tecidos apicais e periapicais nos diferentes grupos experimentais e 

períodos experimentais. 
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Figura 1 - Eventos histopatológicos observados após a avaliação da resposta dos tecidos 
apicais e periapicais aos tratamentos endodônticos realizados. (A) Dente do grupo tratado 
com curativo à base de hidróxido de cálcio (CH), após 120 dias: ligamento periodontal 
discretamente aumentado, com avançado processo de reparo, fibras colágenas abundantes e 
células inflamatórias escassas e difusas. (B) Maior aumento de A. (C) Dente do grupo tratado 
com aPDT, após 120 dias: áreas de reabsorção não reparadas, ligamento periodontal 
moderadamente aumentado, infiltrado inflamatório moderado e poucas fibras colágenas. (D) 
Maior aumento de C. (E) Grupo CH/180d com as mesmas características do grupo CH/120d. 
(F) Maior aumento de E. (G) Grupo aPDT/180d com as mesmas características do grupo 
aPDT/120d. (H) Maior aumento de G. 

 



 

 
 
 

  



Resultados | 47 

Análise Morfométrica da Área das Lesões Periapicais  

As lesões periapicais dos grupos tratados com curativo à base de hidróxido 

de cálcio foram menores, em comparação às lesões dos grupos tratados com aPDT 

(p<0,001), independentemente do tempo de tratamento. O efeito do tempo não foi 

considerado significante (p=0,86). As lesões periapicais dos grupos CH/120d, 

aPDT/120d, CH/180d e aPDT/180d apresentaram áreas médias de 1,18 (±0,41), 

3,29 (±1,07), 1,41 (±0,47) e 3,25 (±2,97) mm², respectivamente (Figura 2). 

 
Figura 2 - Área das lesões periapicais, em mm², após o tratamento endodôntico 
realizado em sessão única, empregando o curativo de demora à base de hidróxido de 
cálcio (CH) em duas sessões ou a terapia fotodinâmica antimicrobiana (aPDT), após 
120 ou 180 dias. 

 
 

Análise da Angiogênese - Contagem de Vasos Sanguíneos 

Com relação a análise do número de vasos sanguíneos (Figura 3), foi 

possível observar diferença estatisticamente significante entre os grupos (p<0,0001), 

sendo que os espécimes tratados com pasta à base de hidróxido de cálcio 

apresentaram maior número de vasos sanguíneos, em comparação aos espécimes 

tratados com aPDT, independentemente do tempo de tratamento. A Figura 4 ilustra 

os espécimes representativos de cada grupo, em microscopia convencional e 

fluorescente, evidenciando os vasos sanguíneos presentes na região mediana da 

lesão periapical adjacente ao forame apical.  

Ressalta-se que, qualitativamente, além de mais numerosos, os vasos 

sanguíneos dos espécimes tratados com a pasta à base de hidróxido de cálcio, 
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independentemente do período de avaliação, foram mais calibrosos, maduros e 

volumosos, além de apresentarem paredes mais espessas e um maior número de 

glóbulos vermelhos no seu interior, como pode ser observado na Figura 4. 

 
Figura 3 - Número de vasos sanguíneos presentes na região mediana da lesão 
periapical adjacente ao forame apical, após o tratamento endodôntico realizado em 
sessão única, empregando o curativo de demora à base de hidróxido de cálcio (CH) e 
a terapia fotodinâmica antimicrobiana (aPDT) em duas sessões, após 120 ou 180 dias. 
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Figura 4 - Fotomicrografias representativas dos espécimes após tratamento endodôntico realizado 
em duas sessões, empregando um curativo de demora à base de hidróxido de cálcio (CH), após 
120 (AB) e 180 dias (EF), e após tratamento endodôntico realizado em sessão única, empregando a 
aPDT, após 120 (CD) e 180 dias (GH), evidenciando os vasos sanguíneos presentes na região 
mediana da lesão periapical adjacente ao forame apical, em microscopia convencional e 
fluorescente. 

  



 

  



Resultados | 51 

Análise Imunohistoquímica 

A análise estatística após a avaliação das imunomarcações para ALP (Figura 

5) revelou que o grupo tratado com curativo de demora à base de hidróxido de 

cálcio apresentou imunomarcação significantemente mais intensa (p˂0,001), em 

ambos os períodos, em comparação à aPDT. Em porcentagem, e considerando a 

intensidade da marcação como suave, moderada e intensa, obteve-se, 

respectivamente: 0%, 40% e 60% para o grupo CH/120d; 20%, 80% e 0% para 

aPDT/120d; 0%, 60% e 40% para CH/180d e 40%, 40% e 20% para aPDT/180d. 

O mesmo padrão foi observado na imunomarcação para OPN (Figura 6), com 

marcação mais intensa no grupo tratado com curativo de demora à base de 

hidróxido de cálcio (p<0,001), independentemente do período, em comparação à 

aPDT. Em porcentagem e considerando a intensidade da marcação positiva para OPN 

como suave, moderada e intensa, obteve-se, respectivamente: 20%, 60% e 20% 

para o grupo CH/120d; 60%, 40% e 0% para aPDT 120d; 20%, 60% e 20% para 

CH/180d e 40%, 60% e 0% para aPDT 180d. 

Resumidamente, todos os tratamentos induziram a expressão de ALP e OPN, 

porém, em maior intensidade nos grupos tratados com curativo à base de hidróxido 

de cálcio. 
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Figura 5 - Fotomicrografias representativas dos espécimes após tratamento endodôntico realizado em duas 
sessões, empregando um curativo de demora à base de hidróxido de cálcio (CH), após 120 (AB) e 180 dias 
(EF), e após tratamento endodôntico realizado em sessão única, empregando a aPDT, após 120 (CD) e 180 
dias (GH), demonstrando imunomarcação para fosfatase alcalina [ALP] (marrom), que foi mais intensa nos 
grupos tratados com CH 
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Figura 6 - Fotomicrografias representativas dos espécimes após tratamento endodôntico 
realizado em duas sessões, empregando um curativo de demora à base de hidróxido de cálcio 
(CH), após 120 (AB) e 180 dias (EF), e após tratamento endodôntico realizado em sessão 
única, empregando a aPDT, após 120 (CD) e 180 dias (GH), demonstrando imunomarcação 
para osteopontina [OPN] (marrom), que foi mais intensa nos grupos tratados com CH 
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DISCUSSÃO 

 

O presente estudo avaliou a resposta de dentes de cães com lesão periapical 

ao tratamento endodôntico realizado em sessão única, empregando a aPDT ou ao 

tratamento endodôntico realizado em duas sessões, empregando um curativo de 

demora à base de hidróxido de cálcio. Os grupos que foram tratados em duas 

sessões e receberam a medicação intracanal apresentaram os melhores resultados.  

O mecanismo de ação pelo qual o hidróxido de cálcio induz o reparo tecidual 

é bem conhecido (Desai e Chandler, 2009). O hidróxido de cálcio é quimicamente 

classificado como uma base forte, apresentando alto pH. A dissociação iônica em 

íons Ca2+ e OH- é a responsável por suas principais propriedades, como o efeito 

antimicrobiano e a indução de deposição de tecido mineralizado (Mohammadi e 

Dummer, 2011). Alguns estudos in vivo demonstraram a alta eficácia do hidróxido de 

cálcio contra bactérias endodônticas (Vera et al., 2012; Silva et al., 2017). Além 

disso, a pasta utilizada como medicação intracanal à base de hidróxido de cálcio é 

bem tolerada pelos tecidos ósseos e pela polpa dentária e tem sido o material de 

escolha para a indução da formação apical de tecido mineralizado em dentes 

necrosados (Schroder, 1985; Leonardo et al., 2006; Da Silva et al., 2008; Silva et al., 

2010; Mohammadi e Dummer, 2011; Nowicka et al., 2015; Hidalgo et al., 2016; Silva 

et al., 2017; Didilescu et al., 2018). Portanto, no presente estudo, o tratamento 

endodôntico com curativo de demora à base de hidróxido de cálcio foi considerado 

como controle, uma vez que esse protocolo é bem estabelecido, proporcionando 

maiores taxas de sucesso e promovendo o reparo apical e periapical, em estudos 

histopatológicos (Silva et al., 2010; Borsatto et al., 2016; Hidalgo et al., 2016). 

Os resultados histopatológicos do presente estudo indicaram o reparo 

tecidual nos grupos que receberam curativo com hidróxido de cálcio e foram 

confirmados pela análise morfométrica da área das lesões periapicais. Os dentes dos 

grupos tratados com a pasta à base de hidróxido de cálcio apresentaram lesões 

significativamente menores, em comparação aos tratados com a aPDT, após 120 e 

180 dias. Esses resultados estão de acordo com estudos prévios que também 

demonstraram lesões periapicais menores nos grupos medicados com pasta à base 
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de hidróxido de cálcio, após 90 (Borsatto et al., 2016), 120 e 180 dias (Hidalgo et al., 

2016). 

Embora alguns estudos in vitro tenham demonstrado uma elevada atividade 

antimicrobiana da aPDT contra patógenos endodônticos (Kranz et al., 2011; Prażmo 

et al., 2017) e alguns estudos in vivo tenham demonstrado a eficácia do hidróxido de 

cálcio e da aPDT contra bactérias endodônticas (Trindade et al., 2017; Ahangari et 

al., 2017), as avaliações histopatológicas prévias ainda não são consistentes em 

recomendar o uso da aPDT em substituição ao tratamento convencional realizado em 

sessões múltiplas (Borsatto et al., 2016; Hidalgo et al., 2016), corroborando com os 

resultados obtidos no presente estudo. Portanto, com base nos dados existentes na 

literatura e nos resultados do presente estudo, os parâmetros para o uso seguro da 

aPDT na prática clínica precisam ser melhor estabelecidos e investigados. 

Estudos prévios realizados por nosso grupo de pesquisa (Silva et al., 2012; 

Borsatto et al., 2016) avaliaram a resposta dos tecidos apicais e periapicais, por meio 

de avaliação histopatológica, após o uso da aPDT em períodos mais curtos (90 dias 

ou menos) e hipotetizaram que o reparo tecidual da região periapical poderia ser 

alcançado após períodos mais longos de avaliação. Com base nesses estudos, 

Hidalgo et al. (2016) aplicaram períodos mais longos (120 e 180 dias) de avaliação e 

demonstraram que o tratamento com curativo de demora intracanal à base hidróxido 

de cálcio, entre as sessões, proporcionou maiores taxas de sucesso, em comparação 

ao tratamento realizado em sessão única e suplementado com a aPDT, mesmo após 

períodos mais longos de avaliação, da mesma forma que o observado no presente 

estudo. 

Adicionalmente, diferentemente dos estudos prévios que também avaliaram 

a aPDT no reparo de lesões periapicais in vivo, o presente estudo teve como objetivo 

estudar os mecanismos de ação envolvidos no reparo periapical, após o tratamento 

endodôntico realizado em sessão única e suplementado com o uso da aPDT, em 

comparação ao tratamento realizado em duas sessões, com o uso do curativo de 

demora à base de hidróxido de cálcio. Assim, foram avaliados alguns mediadores da 

formação óssea (ALP e OPN), 120 e 180 dias após a realização dos tratamentos. 

Ambos os tratamentos induziram a expressão desses mediadores, porém, com maior 

intensidade nos grupos tratados com pasta à base de hidróxido de cálcio. 



Discussão | 61 

Sabe-se que a ALP é utilizada como marcador da atividade osteoblástica, 

sendo considerada como o mais comum indicador da formação óssea (Schmidt-Gayk 

et al., 1995). Por outro lado, a OPN está relacionada a um estágio mais tardio 

durante a diferenciação osteoblástica (Rodan e Noda, 1991) e apresenta um efeito 

protetor nas infecções endodônticas (Rittling et al., 2010). O efeito da aPDT sobre 

esses marcadores foi previamente avaliado em associação ao tratamento 

periodontal, em pacientes com periodontite crônica. Os níveis de mRNA para 

diversos marcadores ósseos, incluindo a ALP e a OPN, foram investigados e o 

tratamento com a aPDT não foi capaz de aumentar a expressão desses marcadores 

nos tecidos periodontais, após o tratamento periodontal cirúrgico (Andrade et al., 

2013). No entanto, não há estudos na literatura específica avaliando a expressão de 

ALP e OPN em dentes com lesão periapical após o tratamento endodôntico associado 

ao uso da aPDT, o que impossibilita uma comparação direta dos nossos achados com 

estudos prévios. 

Além disso, sabe-se que a angiogênese é fundamental para que ocorra a 

formação de novos tecidos no processo de reparo, permitindo que as células 

recebam os nutrientes necessários para sua proliferação e diferenciação (Nabeshima 

et al., 2018). Portanto, a formação de vasos sanguíneos tem sido associada a um 

reparo tecidual mais avançado, em modelos experimentais in vivo (Matos et al., 

2018). Borsatto et al. (2016), em análise qualitativa de lesões periapicais tratadas 

com curativo à base de hidróxido de cálcio ou com aPDT, demonstraram que o 

hidróxido de cálcio induziu maior proliferação de vasos sanguíneos, corroborando 

com o presente estudo que confirmou esse achado de maneira quantitativa. 

De acordo com uma revisão sistemática (Chrepa et al., 2014), as 

informações disponíveis na literatura sobre a aplicação clínica da aPDT na 

desinfecção de canais radiculares, durante o tratamento endodôntico, são limitadas. 

Os estudos existentes demonstraram um efeito positivo dessa terapia na redução dos 

níveis de micro-organismos presentes nos canais radiculares. No entanto, sabe-se 

que a aPDT promove alguns efeitos nocivos para as células e a dimensão do dano 

celular depende de alguns parâmetros que devem ser melhor estabelecidos, 

previamente à sua indicação clínica.  
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O presente estudo aplicou um sistema específico para o uso da aPDT na 

Endodontia, utilizando um laser tridimensional, por meio de uma ponta de fibra 

óptica flexível em toda a extensão dos canais radiculares. Estes foram previamente 

condicionados com um fotossensibilizador à base de fenotiazina, na concentração de 

10mg/mL, em um sistema específico para o uso no sistema de canais radiculares 

(Helbo Blue). Embora a aPDT tenha estimulado a expressão de marcadores da 

formação óssea nas regiões apical e periapical, os resultados obtidos foram inferiores 

aos obtidos após o tratamento endodôntico realizado em duas sessões e o uso do 

curativo de demora à base de hidróxido de cálcio. Portanto, estudos adicionais 

devem ser conduzidos para estabelecer parâmetros mais adequados que permitam a 

indicação e o uso seguro da aPDT no tratamento endodôntico de dentes com 

necrose pulpar e lesão periapical. 
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CONCLUSÃO 

 

Embora o tratamento endodôntico realizado em sessão única empregando a 

aPDT tenha estimulado a angiogênese e a expressão de marcadores da formação 

óssea nas regiões apical e periapical, o tratamento endodôntico realizado em duas 

sessões empregando um curativo de demora à base de hidróxido de cálcio os 

estimulou mais intensamente e promoveu melhor reparo das lesões periapicais, em 

dentes de cães. 
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