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Faça o bem assim mesmo. 
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Dê o melhor de você assim mesmo. 
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RESUMO 

Oliveira, DSB. Terapia Fotodinâmica Antibacteriana (aPDT): compatibilidade 

tecidual utilizando fotossensibilizadores à base de fenotiazina e curcumina, em 

tecido subcutâneo de camundongos isogênicos. Ribeirão Preto, 2016. 115p. Tese 

(Doutorado) – Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo. 

 

Introdução: O objetivo deste estudo foi avaliar a resposta do tecido conjuntivo subcutâneo 

de camundongos isogênicos após o uso da Terapia Fotodinâmica antimicrobiana (aPDT), 

utilizando dois fotossensibilizadores, Derivado fenotiazínico (Helbo Blue) e Curcumina, em 

diferentes tempos de aplicação de lasers (30 segundos, 1 minuto ou 2 minutos). Foram 

utilizados 141 camundongos isogênicos da linhagem BALB/c cujo tecido conjuntivo 

subcutâneo foi exposto aos dois fotossensibilizadores, e em seguida irradiado com laser 

diodo no grupo do Derivado Fenotiazínico e ao LED no grupo da Curcumina. Para cada 

fotossensibilizador foram utilizados três tempos de irradiação: 30 segundos, 1 minuto e 2 

minutos. Ao final de cada um dos períodos experimentais (7, 21 e 63 dias), uma porção do 

tecido conjuntivo subcutâneo da área do centro da área em que foi aplicada a aPDT foi 

removida e submetida ao processamento histotécnico de rotina. Foi realizada a descrição do 

processo inflamatório de forma qualitativa e semi-quantitativa (por meio de escores). 

Adicionalmente, foi realizada a marcação imunohistoquímica para neutrófilos e macrófagos. 

Os dados numéricos foram analisados por meio do programa estatístico Sigma Plot 12.0®, 

utilizando o teste não paramétrico de Kruskal-Wallis, seguido pelo Pós-teste de Dunn, 

quando houve diferença significativa entre os grupos. O nível de significância adotado foi de 

5%. Foi possível observar que, com relação aos parâmetros fibrosamento, espessura e 

infiltrado inflamatório, no período inicial de 7 dias, as alterações teciduais foram pequena 

magnitude. No período de 21 dias, apenas o parâmetro infiltrado inflamatório apresentou 

pequenas variações entre os grupos. No período final de 63 dias, a compatibilidade tecidual 

foi observada para os dois fotossensibilizadores (Derivado Fenotiazínico e Curcumina) que 

não apresentaram diferenças significativas nos parâmetros avaliados, independentemente do 

tempo de aplicação do laser. 

 

Palavras-chave: Terapia Fotodinâmica Antimicrobiana, Derivado Fenotiazínico, Curcumina, 

Camundongos Isogênicos, Tecido subcutâneo. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  



ABSTRACT 

Oliveira, DSB. aPDT: Photosensitizers and light exposure times do not affect the 

tissue response of isogenic mice. Ribeirão Preto, 2016. 115p. Thesis – School of 

Dentistry of Ribeirão Preto, University of São Paulo. 

 

The aim of this study was to evaluate the response of subcutaneous conjunctive tissue of 

isogenic mice after Antimicrobial photodynamic therapy (aPDT), using two photosensitizers, 

Phenothiazine derivatives (Helbo Blue) and Curcumin, with different laser application times 

(30 seconds, 1 minute or 2 minutes). Were used one hundred and forty one (141) isogenic 

mice BALB/c, which had the subcutaneous conjunctive tissue exposed to the two 

photosensitizers, followed by irradiation with laser diode to the Phenothiazine derivatives 

group, and LED to the Curcumin group. Three irradiation times were used to each 

photosensitizer: 30 seconds, 1 minute and 2 minutes. At the end of each experimental 

period (7, 21 and 63 days), a sample of the subcutaneous conjunctive tissue, located in the 

center of the aPDT application area, was collected, subjected to normal histotechnical 

processing. Then, the present inflammatory process was described qualitative and semi-

quantitative, using scores. Additionally, immunohistochemical was performed to mark 

neutrophils and macrophages. The (numeric?) obtained data was analyzed using the 

statistical program Sigma Plot 12.0®, the non-parametric Kruskal-Wallis test, followed by the 

post-test Dunn, when significant difference was found between groups.  The significance 

level adopted was 5%. Descriptive microscopic analysis showed that the two photosensitizers 

tested presented similar histopathological results in the evaluated periods. It was also 

possible to note that, in relation with the following parameters: fibrosis, width and 

inflammatory infiltrate. At the initial period of 7 days, the tissue alteration were of small 

significance (p<0.05). In the 21-days period, only the inflammatory infiltrate parameter 

presented variation between groups (p<0.05). In the final time point of 63 days, the tissue 

compatibility observed to the two photosensitizers (Phenothiazine derivatives and Curcumin) 

did not present significant differences in the evaluated parameters, independently of the 

laser application time.  

 

Key-words: Antimicrobial photodynamic therapy, Phenothiazine derivatives, Curcumin, 

Isogenic mice, Subcutaneous tissue. 
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INTRODUÇÃO 

 

A presença de micro-organismos no sistema de canais radiculares é de 

fundamental importância para a formação da lesão periapical, caracterizada pela inflamação 

e destruição dos tecidos periapicais (George e Kishen, 2007; Upadya e Kishen, 2010; Silva, 

et al., 2012a). Essa infecção endodôntica apresenta natureza polimicrobiana (Assed et al., 

1996; Silva et al., 2006; Ruviére et al., 2007; Silva et al., 2012a; Gergova et al., 2014), com 

predominância de micro-organismos anaeróbios, especialmente Gram-negativos (Assed et 

al., 1996; Silva et al., 2012a). 

A organização em biofilme microbiano confere às bactérias resistência às terapias 

convencionais (Gergova et al., 2014; Trindade et al., 2015). Às vezes as bactérias e biofilmes 

microbianos tornam-se inacessíveis aos procedimentos de limpeza, modelagem e irrigação 

com substâncias químicas (Silva et al., 2012a; Yildirim et al., 2013; Chrepa et al., 2014).  

Embora apresente algumas vantagens para o paciente, como redução do número 

de visitas e do custo operacional (Figini et al., 2008),o tratamento endodôntico convencional 

em sessão única favoreça a diminuição de grande parte dos micro-organismos do canal 

radicular, sua eliminação não é completa após este procedimento (Upadya e Kishen, 2010). 

As etapas do preparo biomecânico não são capazes de alcançar os micro-organismos que, no 

caso da lesão periapical, encontram-se disseminados pelos túbulos dentinários, canais 

acessórios, canais colaterais, delta apical e crateras decorrentes da reabsorção radicular 

(Leonardo et al., 2002; Soares et al., 2006a, Rocha et al., 2008; Tanomaru et al., 2008; Vera 

et al., 2012; Xhevdet et al., 2014). 

Assim, o objetivo principal do tratamento endodôntico, ou seja, a eliminação 

microbiana do sistema de canais radiculares (George e Kishen, 2007; Yildirim et al., 2013; 

Xhevdet et al., 2014), ou a sua redução máxima para obter condições de saúde nos tecidos 

perirradiculares, não é alcançada apenas com o preparo biomecânico, e as taxas de sucesso 

desejadas não são obtidas quando não se utiliza uma medicação antibacteriana entre 

sessões (Silva et al., 2012a; Chrepa et al., 2014; Iuric et al., 2014), favorecendo a 

neutralização e a redução/eliminação da infecção endodôntica (Holland et al., 2003; Soares 

et al., 2006a), bem como da endotoxina bacteriana ou LPS (lipopolissacarídeo) (Nelson-Filho 

et al., 1999; Silva et al., 2002; Xavier et al., 2013). 

Embora o hidróxido de cálcio seja amplamente aceito para uso como medicação 

entre sessões (Leonardo et al., 2006; Paula-Silva et al., 2010; Vera et al., 2012; Silva et al., 

2014a), procedimentos alternativos têm sido propostos com o objetivo de potencializar o 

controle da infecção do sistema de canais radiculares, especialmente em dentes com necrose 
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pulpar e lesão periapical, como os sistemas de ativação sônica, os sistemas de irrigação por 

pressão apical negativa e os lasers (Plotino et al., 2016), incluindo a Terapia Fotodinâmica 

Antibacteriana (aPDT) (Soukos et al., 2006; Xu et al., 2009; Ng et al., 2011; Silva, et al., 

2012a; Javed e Romanos, 2013; Gursoy et al., 2013; Oliveira et al., 2014; Xhevdet et al., 

2014; Chrepa et al., 2014; Singh et al., 2015; Frota et al., 2015). 

Embora a utilização da luz para tratar doenças date de civilizações antigas, o 

primeiro relato da utilização dos princípios fotodinâmicos ocorreu em 1900, por Oscar Raab 

(Raab, 1900 apud Perussi, 2007), com a utilização de eosina e luz para tratar câncer de pele. 

Além disso, a descoberta da hematoporfirina na década de 60 impulsionou as pesquisas 

básicas e as aplicações clínicas da aPDT (Dougherty et al., 1975; Yoon et al., 2013). 

A aPDT é a técnica na qual um agente fotossensibilizante, denominado 

fotossensibilizador, é ativado por uma luz de comprimento de onda específico, 

desencadeando a produção de oxigênio singleto, superóxidos e radicais livres (espécies 

reativas de oxigênio), que são citotóxicos para as células alvo (Soukos et al., 2006; Perussi, 

2007; Fimple et al., 2008; Upadya e Kishen, 2010; Bouillaguet et al., 2010; Kharkwal et al., 

2011; Silva et al., 2012a; Okada et al., 2012; Garcia et al., 2013; Yildirim et al., 2013; 

Gursoy et al., 2013; Paschoal et al., 2013; Javed e Romanos, 2013; Araújo et al., 2014; 

Oliveira et al., 2014; Xhevdet et al., 2014; Chrepa et al., 2014; Späth et al., 2014; Silva et 

al., 2014b; Trindade et al., 2015; Singh et al., 2015; Frota et al., 2015; Plotino et al., 2016). 

Esta modalidade de tratamento é também denominada quimioterapia fotodinâmica 

antimicrobiana, desinfecção foto-ativada ou desinfecção ativada pela luz (Singh et al., 2015).  

A produção de espécies reativas de oxigênio é denominada consumo fotoquímico 

de oxigênio (Singh et al., 2015) e ocorre pela indução de dois tipos de reações. Na reação 

tipo I há transferência de elétrons ou hidrogênio, levando à produção de diversos tipos de 

radicais livres, superóxidos, radicais hidroxila e peróxido de hidrogênio, enquanto que, na 

reação tipo II, há transferência de energia ao oxigênio pela mudança no spin do elétron, 

levando à produção de oxigênio singleto ou superóxido, que são espécies altamente reativas. 

Ambas levam à morte celular pela oxidação de moléculas biológicas como proteínas, ácidos 

nucléicos e lipídeos (Hamblin e Hasan, 2004; Perussi, 2007; George e Kishen, 2010; Gursoy 

et al., 2013; Bumb et al., 2014; Singh et al., 2015). 

A ação da aPDT se estende a bactérias, fungos, leveduras, vírus e protozoários, 

dependendo do fotossensibilizador e da fonte de luz utilizada sendo, portanto, de grande 

utilidade no combate a infecções localizadas (Usacheva et al., 2001; Mainwright, 2004; Jori e 

Brown, 2004; Perussi, 2007; George e Kishen, 2007; Gursoy et al., 2013; Bumb et al., 2014). 

No entanto, a terapia tem ação diferente sobre as bactérias Gram-positivas e Gram-
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negativas,  devido às diferenças estruturais nas paredes celulares. As primeiras são 

facilmente eliminadas pela aPDT. Já as bactérias Gram-negativas apresentam uma 

membrana externa complexa, com duas camadas lipídicas que atuam como uma barreira 

entre a célula e o ambiente, o que dificulta sua morte (Soukos et al., 2006; Perussi et al., 

2007; George e Kishen, 2007; Upadya e Kishen, 2010; Oliveira et al., 2014; Trindade et al., 

2015; Singh et al., 2015). Sabe-se que a infecção endodôntica apresenta predominância de 

bactérias anaeróbias, para as quais a liberação de espécies reativas de oxigênio pela aPDT 

pode ser nociva (George e Kishen, 2007; Garcia et al., 2013; Garcia et al., 2014). 

Vantagens como a alta seletividade aos tecidos alvo, o não desenvolvimento de 

resistência microbiana com doses repetidas (Konopka e Goslinski, 2007; Gursoy et al., 2013; 

Bumb et al., 2014), a capacidade de eliminar bactérias rapidamente, a segurança no uso, a 

facilidade de aplicação, a ausência de sintomatologia dolorosa, a ausência de efeitos 

colaterais térmicos e o curto tempo de tratamento (Soukos et al., 2006; Gursoy et al., 2013; 

Oliveira et al., 2014; Silva et al., 2014b; Garcia et al., 2014) tem encorajado a utilização da 

aPDT para uma grande variedade de aplicações clínicas (Kharkwal et al., 2011). Além disso, 

por ter ação localizada, a aPDT não causa danos à microbiota indígena do hospedeiro, em 

especial a bucal e a intestinal (Garcez et al., 2015).  

Em Odontologia, as indicações de utilização da aPDT são abrangentes, incluindo 

o tratamento de câncer bucal e de cabeça e pescoço, de líquen plano, leucoplasia e 

infecções bacterianas e fúngicas em diversas especialidades (Bumb et al., 2014). Tem sido 

usada para tratamento de lesões de  cárie (Muller et al., 2007; Melo et al., 2015; Neves et 

al., 2016; Mirzaie et al., 2016), periodontite (Meisel e Kocher, 2005; Queiroz et al., 2014; 

Moreira et al., 2015; Ramos et al., 2016) e de lesões periapicais (Silva et al., 2012a; Garcez 

et al., 2015; Borsatto et al., 2016), controle de biofilme em Ortodontia (Paschoal et al., 

2015), controle da microbiota bucal (Leite et al., 2014; Santin et al., 2014) e em casos de 

periimplantite (Hayek et al., 2005; Al Habashneh et al., 2015; Sculean et al., 2015).  

Especificamente em Endodontia, a eficácia antimicrobiana da aPDT foi avaliada 

em diversos estudos in vitro (Soukos et al., 2006; Foschi et al., 2007; Fimple et al., 2008; 

Meire et al., 2009; Rios et al., 2011; Cheng et al., 2012; Hecker et al., 2013; Yildirim et al., 

2013; Frota et al., 2015; Soares et al., 2016b), ex vivo (Ng et al., 2011; Xhevdet et al., 

2014), in vivo (Garcez et al., 2008; Garcez et al., 2010) e, em revisão sistemática (Chrepa et 

al., 2014), onde tem sido demonstrado seu potencial como terapia adjunta na diminuição da 

contaminação microbiana dos canais radiculares.    

No entanto, pouco se sabe com relação ao efeito biológico deste tratamento na 

Endodontia. A resposta dos tecidos apicais e periapicais de dentes de cães com lesões 



36 | Introdução 
 

periapicais induzidas experimentalmente e tratamento endodôntico em sessão única, com ou 

sem aPDT, foi avaliada em 2012 por nosso grupo de pesquisa (Silva, et al., 2012a). Os 

autores avaliaram o efeito do cloreto fenotiazínico (Helbo Blue Photosensitizer), associado ao 

laser diodo (Helbo Therapielaser). A eficácia da aPDT foi confirmada pela ausência de células 

inflamatórias, fibrogênese e neoangiogênese moderadas nos grupos nos quais foi utilizada. 

Entretanto, o processo de reparo ocorreu mais tardiamente, o que foi atribuído pelos autores 

ao possível extravasamento do corante para os tecidos periapicais, afetando as células do 

hospedeiro. De acordo com os autores, a aPDT se mostrou um tratamento complementar 

promissor para dentes com lesão periapical tratados em sessão única.  

Posteriormente, nosso grupo de pesquisa (Bosatto et al., 2016) também avaliou 

a resposta de tecidos periapicais de dentes de cães com lesão periapical induzida após 

tratamento endodôntico em sessão única, com ou sem aPDT, comparados ao tratamento em 

duas sessões com curativo de demora à base de hidróxido de cálcio. Diferenças significantes 

entre os grupos foram observadas com relação à análise microscópica. O grupo tratado com 

a aPDT apresentou fibras colágenas, vasos sanguíneos e número limitado ou ausente de 

células inflamatórias, comparado ao grupo onde foi realizado tratamento em sessão única, 

onde pôde ser observada resposta inflamatória severa, edema e dissociação fibrilar. 

Entretanto, os melhores resultados foram obtidos no grupo onde foi utilizada medicação à 

base de hidróxido de cálcio, onde houve a formação de tecido de granulação, com grande 

atividade fibroblástica e vascular, e infiltrado inflamatório ausente/suave.  

Entretanto, parâmetros como o tipo, concentração e tempo de contato do 

fotossensibilizador e a dose e o tempo de irradiação da luz devem ser melhor padronizados, 

para o restabelecimento da integridade dos tecidos periapicais (Silva et al., 2012a). 

O sucesso da aPDT está diretamente relacionado à utilização do 

fotossensibilizador, cuja escolha depende da fonte de luz utilizada (Gursoy et al., 2013; 

Garcia et al., 2014). Mais de 400 compostos entre corantes, drogas, substâncias químicas ou 

naturais apresentam propriedades fotossensibilizadoras (Meisel e Kocher, 2005; Soria-Lozano 

et al., 2015). Dentre as principais substâncias químicas, naturais ou sintéticas, com potencial 

fotoativo estão os corantes fenotiazínicos, as ftalocianinas, as clorinas, as porfirinas, os 

xantenos e os monoterpenos (Singh et al., 2015; Garcez et al., 2015). Para ser considerado 

ideal, este composto precisa possuir características fotofísicas, químicas e biológicas 

favoráveis, baixa citotoxicidade, simplicidade na formulação, alta estabilidade, solubilidade 

em meio aquoso, afinidade e capacidade de penetração nas células bacterianas, alto 

coeficiente de absorção na região do espectro de excitação da luz, capacidade de transferir 

energia para gerar espécies reativas de oxigênio e fotoestabilidade elevada (De Rosa e 
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Crutchley, 2002; Konopka e Goslinski, 2007; Gursoy et al., 2013; Paschoal et al., 2013; 

Garcia et al., 2014; Trindade et al., 2015; Paschoal et al., 2015b), além de possuírem ação 

local (Garcez et al., 2015) e apresentarem um intervalo de tempo curto entre o período de 

administração e o máximo de absorção pelo tecido (Chiniforush et al., 2015). 

Os corantes fenotiazínicos, cuja estrutura fundamental é composta por um anel 

aromático tricíclico, como o azul de metileno e o azul de toluidina, são os mais utilizados e 

amplamente estudados para a realização da terapia fotodinâmica e são ativados pela luz no 

espectro de 620 a 700 nm (luz vermelha) (Harris et al., 2005; Perussi, 2007; Rajesh et al., 

2011; Gursoy et al., 2013; Garcia et al., 2014). O azul de metileno e o azul de toluidina 

apresentam características químicas e físico-químicas semelhantes, com natureza hidrofílica, 

baixo peso molecular e carga positiva que facilita a passagem pela parede bacteriana (Fimple 

et al., 2008; Upadya e Kishen, 2010; Trindade et al., 2015), induzindo danos aos ácidos 

nucléicos, proteínas e lipídeos (Garcia et al., 2014). O azul de toluidina apresenta como 

vantagem adicional uma afinidade pelo lipopolissacarídeo (LPS) das bactérias Gram-

negativas (Usacheva et al., 2001; Usacheva et al., 2003) sendo, em geral, mais efetivo que o 

azul de metileno (Usacheva et al., 2001).  

A ação antimicrobiana dos corantes fenotiazínicos foi anteriormente avaliada em 

diversos estudos, em diferentes concentrações (Soukos et al., 2006; Fimple et al., 2008; Xu 

et al., 2009; Raymond et al., 2011; Silva et al., 2014b; Xhevdet et al., 2014), demonstrando 

sua eficácia na concentração original de 10 mg/mL (Oliveira et al., 2011).  

Outro composto que pode ser utilizado como fotossensibilizador na aPDT é a 

Curcumina, um pó amarelo isolado do rizoma da Curcuma longa,  derivado polifenólico 

hidrofóbico que é utilizado como pigmento para culinária, medicina e cosmética na Ásia há 

mais de 2000 anos (Hatcher et al., 2008). O primeiro relato sobre o uso da Curcumina em 

humanos foi realizado por Oppenheimer, em 1937 (Oppenheimer, 1937 apud Gupta et al., 

2013) para o tratamento de colecistite da vesícula biliar. Por ser uma substância considerada 

segura, bem tolerada e não tóxica para uso clínico (Gupta et al., 2013), apresentando 

propriedades biológicas importantes como efeito anti-inflamatório, anticarcinogênico, anti-

infeccioso e anti-oxidante, sendo utilizada para o tratamento de doenças hepáticas, feridas e 

inflamação nas articulações. Além disso, apresenta atividade antimicrobiana (Aggarwal et al., 

2007; Okada et al., 2012; Araújo et al., 2013; Paschoal et al., 2013; Gupta et al., 2013; 

Paschoal et al., 2015) e atua como molécula sinalizadora influenciando diversas citocinas 

(Hatcher et al., 2008). Adicionalmente, tem sido atribuída à Curcumina a capacidade de 

induzir fragmentação e danos ao DNA na presença de isozimas do citocromo p450 presentes 

no pulmão, linfonodos, fígado e pele (Sakano e Kawanishi, 2002; Hatcher et al., 2008). A 
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Curcumina tem sido também associada à inibição da função da proteína p53, responsável 

pela proteção da célula contra o estresse genotóxico, o que pode levar ao acúmulo de 

estímulos capazes de causar danos ao DNA (Moos et al., 2004; Hatcher et al., 2008).  

A Curcumina é uma molécula lipofílica com capacidade de penetrar rapidamente 

nas membranas celulares ocasionando, de forma imediata, a perda da sua integridade 

(Hatcher et al., 2008). Sua ativação ocorre entre 300 a 500nm (máximo de 430nm - luz azul) 

e dentre as suas vantagens destacam-se o baixo custo, a facilidade de manipulação e a 

efetividade (Araújo et al., 2013). Em Odontologia, sua capacidade fotossensibilizadora foi 

avaliada sobre micro-organismos presentes na microbiota bucal (Dovigo et al., 2011; Araújo 

et al., 2012; Andrade et al., 2013; Paschoal et al., 2013; Leite et al., 2014; Wikene et al., 

2015; Paschoal et al., 2015), em lesões de cárie (Araújo et al., 2014), em bactérias 

endodônticas (Mandroli et al., 2013; Frota et al., 2015), na mucosa bucal (Okada et al., 

2012) e para controle de biofilme microbiano em Ortodontia (Paschoal et al., 2015). No 

entanto, na área da Endodontia não existem trabalhos avaliando a eficácia da Curcumina no 

tratamento de canais radiculares. 

Especificamente com relação à atividade antimicrobiana, a Curcumina foi 

previamente avaliada por diferentes pesquisadores (Andrade et al., 2013; Mandroli et al., 

2013; Manoil et al., 2014; Frota et al., 2015; Neelakantan et al., 2015), em altas (Paschoal 

et al., 2013) ou em baixas concentrações (Dovigo et al., 2011; Andrade et al., 2013; 

Mandroli et al., 2013; Frota et al., 2015). 

Outro fator importante para a utilização da aPDT é a luz utilizada. A ativação do 

fotossensibilizador depende da exposição a uma fonte de luz de baixa potência e 

comprimento de onda específico, os chamados lasers de baixa potência (LLL – Low-level 

Laser). A terapia com estas fontes de luz tem sido utilizada por demonstrar, tanto em 

Medicina quanto em Odontologia, propriedades anti-inflamatórias, analgésicas e 

regenerativas, que se manifestam estimulando atividades celulares que acarretam em 

redução da inflamação, aumento do metabolismo e proliferação de fibroblastos (Posten et 

al., 2005; Stein et al., 2009; Percival et al., 2015). Diferentemente, os efeitos da luz nas 

células bacterianas estão associados à desnaturação de proteínas da parede celular e à 

ativação de porfirinas endógenas, que atuam como fotossensibilizadores, produzindo 

espécies reativas de oxigênio, levando à morte bacteriana (Percival et al., 2015). 

Os lasers de baixa potência mais utilizados na aPDT são os lasers diodo e diodos 

que emitem luz (LEDs). Embora a maioria dos estudos utilizem o laser diodo, os LEDs vem 

se tornando uma alternativa promissora por serem de tamanho reduzido, apresentarem 
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custo mais acessível e facilidade de operação e já se encontrarem disponíveis nos 

consultórios odontológicos (Singh et al., 2015; Paschoal et al., 2015).  

Deve ser salientado ainda que qualquer agressão imposta aos tecidos ocasiona 

uma resposta por parte do organismo, com o objetivo de promover o reparo tecidual. Este 

processo envolve fenômenos vasculares, exsudativos e celulares, onde há uma interação 

complexa entre vasos sanguíneos, matriz extracelular, diferentes tipos celulares e diversas 

citocinas e mediadores. A primeira etapa deste processo é chamada de resposta inflamatória 

e envolve a migração de neutrófilos, macrófagos e linfócitos para o tecido lesado, com o 

objetivo de destruir o agente agressor. Em seguida, ocorre a fase proliferativa, que tem por 

objetivo diminuir as reações ou sequelas da fase inflamatória e é caracterizada pela presença 

de fibroblastos e macrófagos. Finalmente, a terceira fase, de remodelação, é caracterizada 

pela atuação de fibroblastos que sintetizam matriz extracelular e colágeno para reconstruir a 

área lesada (Posten et al., 2005; Consolaro, 2015; Percival et al., 2015; Consolaro, 2015). 

Apesar da importância do conhecimento da compatibilidade tecidual de 

diferentes técnicas e materiais que são utilizados clinicamente, o levantamento da literatura 

específica, nas diferentes bases de dados, evidencia escassez de trabalhos avaliando as 

reações teciduais frente à aPDT em Odontologia (Luan et al., 2009; Garcia et al., 2010; 

Sperandio et al., 2010; Okada et al., 2012; Garcia et al., 2014; Cruz et al., 2015; Deyhimi et 

al., 2016), inclusive na área de Endodontia (Silva et al., 2012a; Borsatto et al., 2016). 

Considerando ainda a influência da diversidade de parâmetros existentes para a realização 

da aPDT incluído o tipo de laser, o comprimento de onda da luz (nm), a densidade de 

energia (J/cm2) e a intensidade ou potência (W), e a grande variedade de compostos 

químicos que podem ser utilizados como fotossensibilizadores, em concentrações variáveis  

(Soukos et al., 2006; Komine e Tsujimoto, 2013), em suas diversas áreas de aplicação, a 

realização de pesquisas biológicas para viabilizar a utilização da aPDT, na prática clínica, são 

justificadas. 
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PROPOSIÇÃO 

 

Objetivo Geral: 

 

O objetivo deste estudo foi avaliar a resposta do tecido conjuntivo 

subcutâneo de camundongos isogênicos, após o uso da aPDT, utilizando dois 

fotossensibilizadores (Derivado Fenotiazínico e Curcumina), e diferentes tempos de 

aplicação do laser. 

 

Objetivos específicos: 

 

• Comparar a resposta tecidual microscópica após a utilização do 

Derivado Fenotiazínico na concentração de 10mg/mL, e da 

Curcumina na concentração de 0,0074mg/mL, após 30 segundos, 1 

minuto e 2 minutos de aplicação do laser. 

• Descrever as características do tecido conjuntivo subcutâneo, por 

meio de microscopia convencional, avaliando de forma qualitativa e 

semi-quantitativa os fenômenos de fibrosamento (número e 

densidade de fibras colágenas), espessamento do tecido conjuntivo 

periférico (estratificação das células) e de presença infiltrado 

inflamatório. 

• Descrever a presença ou ausência e localização de neutrófilos e 

macrófagos por meio de imunohistoquímica. 

 

A hipótese nula considerada foi: 

• Não há diferença nas características histopatológicas do tecido 

subcutâneo, após a aplicação dos dois fotossensibilizadores 

(Derivado Fenotiazínico e Curcumina), nos tempos de 30 segundos, 

1 minuto e 2 minutos de aplicação do laser, em todos os 

parâmetros avaliados. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

O projeto foi submetido à apreciação pela Comissão de Ética no Uso de Animais 

(CEUA) da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo 

(FORP/USP), tendo sido aprovado e registrado sob o protocolo número 2015.1.598.58.1 

(Anexo A). Os cuidados com o bem estar dos animais utilizados no estudo seguiram as 

normas do Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal (CONCEA). 

Foram utilizados 141 camundongos isogênicos da linhagem BALB/c, machos, com 

6 a 8 semanas de idade, pesando de 15 a 20 gramas (Figura 1 - A), provenientes do Biotério 

Central do Campus de Ribeirão Preto – USP. O número de animais por grupo foi calculado 

com base nos resultados obtidos por Soukos et al. (2006), utilizando o programa Sigma Plot 

12.0® (Systat Software Inc., San Jose, Califórnia, EUA), com valor de α =5% e poder do 

teste de 80%. 

Os procedimentos experimentais foram baseados nas normas preconizadas pela 

International Organization for Standardization (ISO) no 7405, de 2008. Os animais foram 

anestesiados na parte interna da pata traseira esquerda com injeção intramuscular de 

Ketamina a 10% (Agener União Química Farmacêutica Nacional S/A, Embu-Guaçu, SP, 

Brasil) e Xilasina a 2% (Dopaser, Laboratórios Calier, SA, Barcelona, Espanha), nas doses de 

35mg/kg e 7mg/kg, respectivamente (Figura 1 - B). Em seguida, foi realizada a tricotomia do 

dorso do animal (Figura 1 - C) e a anti-sepsia da região com gluconato de clorexidina a 1%.  

Previamente ao ato cirúrgico, a região dorsal do animal foi demarcada com tinta 

e agulha para tatuagem (Electric Ink, Uberaba, Minas Gerais) (Figura 1 - D) definindo uma 

área de 2cm2, onde foi aplicado o fotossensibilizador e a luz. A demarcação foi realizada a 

fim de que todo o tecido removido para a análise histopatológica tivesse sido exposto ao 

tratamento (Figura 1 - E). 

O procedimento cirúrgico consistiu de uma incisão realizada com tesoura 

cirúrgica, na região lombar do dorso do animal, perpendicular à coluna vertebral, com 

tamanho de 2cm (Figura 1 – F), seguida de divulsão com tesoura romba (Figura  1 - G).  

Neste estudo foram utilizados dois fotossensibilizadores: o Derivado Fenotiazínico 

Helbo Blue Photosensitizer (Helbo Photodynamic Systems GmbH & Co KG, Grieskirchen, 

Austria), na concentração de 10mg/mL (Silva et al., 2012a), e a Curcumina, na concentração 

de 0,0074mg/mL (Andrade et al., 2013; Frota et al., 2015). Foram avaliados, também, 3 

tempos de exposição dos fotossensibilizadores às fontes de luz (30 segundos, 1 minuto e 2 

minutos), após 3 períodos experimentais (7, 21 e 63 dias). 
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O quadro 1 representa a distribuição dos grupos, nos diferentes períodos 

experimentais analisados.  

 

Quadro 1 – Distribuição dos grupos, períodos experimentais e número de animais.  

Período 
Experimental 

Fotossensibilizadores e Tempo de 
Exposição à Luz 

Número de 
animais 

 
 

7 dias 

Derivado Fenotiazínico 30 s 07 
Derivado Fenotiazínico 1 min 07 
Derivado Fenotiazínico 2 min 07 

Curcumina 30 s 07 
Curcumina 1 min 07 
Curcumina 2 min 07 

Controle 05 

 
 

21 dias 

Derivado Fenotiazínico 30 s 07 
Derivado Fenotiazínico 1 min 07 
Derivado Fenotiazínico 2 min 07 

Curcumina 30 s 07 
Curcumina 1 min 07 
Curcumina 2 min 07 

Controle 05 

 
 

63 dias 

Derivado Fenotiazínico 30 s 07 
Derivado Fenotiazínico 1 min 07 
Derivado Fenotiazínico 2 min 07 

Curcumina 30 s 07 
Curcumina 1 min 07 
Curcumina 2 min 07 

Controle 05 
s = segundos; min = minutos. 

 

O Derivado Fenotiazínico Helbo Blue Photosensitizer (Helbo Photodynamic 

Systems GmbH & Co KG, Grieskirchen, Austria) foi utilizado na forma original, disponibilizada 

comercialmente pelo fabricante. A Curcumina (Sigma Aldrich, St. Louis, MO, USA - peso 

molecular 368.68) foi, inicialmente, diluída em 10% de DMSO, como preconizado por Frota 

et al. (2015), originando uma solução-mãe concentrada, a qual foi ajustada em água 

destilada para a concentração de 0,0074mg/mL (Andrade et al., 2013; Frota et al., 2015). A 

diluição inicial em DMSO foi necessária para garantir a solubilização do pó, insolúvel em 

veículos aquosos, e a sua estabilidade, já que é sensível às variações de temperatura 

ambiente e pode gerar radicais livres (Frota et al., 2015; Wikene et al., 2015).  

Nos grupos tratados, o fotossensibilizador foi aplicado na área previamente 

demarcada no tecido subcutâneo exposto, e mantido em contato por um período de 1 

minuto (período de pré-irradiação) para o Derivado Fenotiazínico (Figura 1 – H), seguindo as 

instruções do fabricante. A Curcumina também foi aplicada na área demarcada e o seu o 

período de pré-irradiação foi de 5 minutos (Frota et al., 2015)(Figura 1 – I). 
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Decorrido este período, o tecido foi lavado com 5mL de água destilada, sendo o 

excesso de solução removido com gaze esterilizada.  

Nos grupos onde o Derivado Fenotiazínico foi utilizado, o tecido foi exposto à 

irradiação com um laser diodo (Helbo 3D Endo Probe Therapielaser, Helbo Photodynamic 

Systems GmbH & Co KG, Grieskirchen, Austria), com parâmetros de 660nm de comprimento 

de onda (luz vermelha) e densidade de energia ou fluência de 3,3J/cm2 (Figura 1 - J). Como 

esta fibra emite luz de forma tridimensional, toda a região do tecido subcutâneo foi irradiada 

por um minuto, de acordo com as recomendações do fabricante. 

Para a Curcumina, a fonte de luz utilizada foi um LED (Radii-Cal, SDI Limited, 

Bayswater, Victoria, Austrália), com parâmetros de 450nm de comprimento de onda (luz 

azul) e densidade de energia ou fluência de 72J/cm2 (Figura 1 – K). A ponta da fibra óptica 

do LED foi posicionada de forma que todo o tecido subcutâneo fosse irradiado.   

Para ambos os fotossensibilizadores, o tempo de irradiação dos lasers foi de 30 

segundos, 1 e 2 minutos. 

Nos grupos controles foram realizados apenas os procedimentos de abertura e 

divulsão dos tecidos, a fim de avaliar a resposta inflamatória ocasionada pelo ato cirúrgico 

(animal sham).  

Após a realização dos procedimentos operatórios, foi realizada a sutura da pele 

utilizando fio de seda (Vicryl 4-0 – Ethicon – Johnson & Johnson) (Figura 1 - L).  

Os animais foram mantidos no Biotério da Faculdade de Odontologia de Ribeirão 

Preto – USP, sendo periodicamente observados durante os períodos experimentais, com 

alimentação e água ad libittum. A ocorrência de anormalidades locais, sistêmicas ou 

comportamentais foi acompanhada diariamente. 

 Ao final de cada um dos períodos experimentais (7, 21 e 63 dias), para 

promover a eutanásia, os animais dos grupos experimentais e controle foram anestesiados 

com injeção intramuscular de Ketamina a 10% (Agener União Química Farmacêutica 

Nacional S/A, Embu-Guaçu, SP, Brasil) e Xilasina a 2% (Dopaser, Laboratórios Calier, SA, 

Barcelona, Espanha), na dose de 35mg/kg e 7mg/kg, respectivamente, e expostos à câmara 

de CO2, disponível no Biotério da FORP/USP (Figura 1 - M). Uma porção do tecido conjuntivo 

subcutâneo e pele, contendo a área tratada, padronizada em 6mm2 a partir do centro da loja 

cirúrgica (Figura 1 - N) foi removida (Figura 1 - O), fixada em formol a 10% e submetida ao 

processamento histotécnico de rotina. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Imagens ilustrativas da metodologia empregada. A. Camundongos isogênicos da linhagem BALB/c; 
B. Anestesia; C. Tricotomia; D e E. Demarcação da área tratada; F. Incisão; G. Divulsão; H. 
Aplicação do Derivado Fenotiazínico no tecido subcutâneo; I. Aplicação da Curcumina no tecido 
subcutâneo; J. Aplicação do laser diodo; K. Aplicação do LED; L. Sutura; M. Câmara de CO2; N. 
Remoção da área tratada; O. Posicionamento para fixação do tecido para processamento 
histotécnico.  
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Processamento histotécnico 

As porções de pele e tecido subcutâneo removidas foram submetidas ao processamento 

histotécnico, realizado no Laboratório de Histologia do Departamento de Clínica Infantil da Faculdade 

de Odontologia de Ribeirão Preto- FORP/USP. 

Após fixação em formol tamponado a 10% por 24 horas à temperatura ambiente e 

lavagem por, aproximadamente, 4 horas em água corrente, as peças passaram pelos processos de 

desidratação em álcool de concentrações crescentes (70%, 80% e 95% por 45 minutos cada e 3 

trocas de álcool 100% por 45 minutos cada), álcool/xilol por 30 minutos, diafanização em xilol (xilol I, 

II e III por 40 minutos cada) e inclusão em parafina. Os blocos contendo os tecidos foram cortados 

longitudinalmente em micrótomo (Leica RM2145; Leica Microsystems GmbH, Wetzlar, Alemanha). 

Cortes semi-seriados de 5μm foram obtidos em toda a extensão da peça.  

Para a descrição do processo inflamatório e das características do tecido subcutâneo, os 

cortes obtidos de cada grupo foram corados com hematoxilina e eosina e analisados em microscopia 

óptica convencional.  

Espécimes sequenciais também foram avaliados por meio de imunohistoquímica para a 

detecção da presença e localização de neutrófilos e macrófagos.  

Todas as análises foram realizadas no microscópio Axio Imager.M1 (Carl Zeiss 

MicroImaging GmbH, Göttingen, Alemanha), com câmera AxioCam MRc5 acoplada (Carl Zeiss 

MicroImaging GmbH, Göttingen, Alemanha), por patologista experiente, sem conhecimento prévio do 

grupo analisado.  

A figura 2 ilustra as etapas da metodologia empregada. 
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Figura 2 – Fluxograma ilustrativo das etapas da metodologia empregada. 
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Análise microscópica 

 Os espécimes foram analisados em microscopia de luz utilizando objetivas de 

10 e 40x. Foram realizadas análises qualitativas (descritivas) e semi-quantitativas 
(classificação em escores) de acordo com Silva et al. (2009) e Queiroz et al. (2011). 

 

1. Análise microscópica descritiva 
Foi realizada a descrição da reação tecidual ocorrida frente à aPDT nos grupos 

experimentais e ao procedimento cirúrgico nos grupos controle, nos diferentes períodos 

experimentais. Como a reação tecidual observada nos animais foi semelhante, a análise 
microscópica descritiva foi feita de maneira geral, para cada fotossensibilizador.  

 

2. Análise microscópica semi-quantitativa  

Foram atribuídos escores aos fenômenos de fibrosamento, espessura e infiltrado 

inflamatório do tecido reacional nos diferentes grupos, de acordo com os seguintes critérios: 

 

Fibrosamento do tecido reacional 

A análise considerou o número e a densidade de fibras colágenas de permeio às 

células periféricas localizadas no tecido reacional. O fibrosamento foi classificado em 3 graus 

de severidade, de acordo com os seguintes escores: 

• Escore 0: ausência de fibrosamento. 

• Escore 1 (fibrosamento leve): fibras colágenas individualizadas como em um 

tecido conjuntivo normal, entremeadas por espaços negativos indicativos de 

componentes não fibrosos de matriz extracelular. 

• Escore 2 (fibrosamento moderado): presença em algumas áreas de fibras 

colágenas individualizadas, porém com áreas alternadas de matriz extracelular 

eosinofílicas, sem formações lineares e onduladas, típicas das mesmas. 

• Escore 3 (fibrosamento intenso): fibras colágenas em meio a uma matriz 

extracelular eosinofílica, sem formações lineares e onduladas típicas, não 

permitindo uma individualização das mesmas. 

 

Espessura do tecido reacional 

Foi considerado o número de células fibroblásticas e macrofágicas no tecido 

conjuntivo periférico. Esta mensuração foi realizada no maior eixo de espessura do tecido 

reacional. A espessura foi classificada em 3 graus de severidade, com valores numéricos 

correspondentes aos seguintes escores: 

• Escore 0: espessura normal. 
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• Escore 1 (espessura levemente ampliada): estratificação de 1 a 3 células. 

• Escore 2 (espessura moderadamente ampliada): estratificação de 4 a 10 

células. 

• Escore 3 (espessura intensamente ampliada): estratificação maior que 10 

células. 

 

Infiltrado Inflamatório no tecido reacional 

Para a análise do infiltrado inflamatório foi considerada a concentração de 

neutrófilos e macrófagos de permeio ao tecido reacional. Esta concentração foi classificada 

em 3 graus de severidade, com valores numéricos correspondentes aos seguintes escores: 

• Escore 0: ausência de infiltrado inflamatório. 

• Escore 1 (infiltrado inflamatório leve): presença de 1 a 10 células inflamatórias 

no tecido reacional. 

• Escore 2 (infiltrado inflamatório moderado): presença de 11 a 20 células 

inflamatórias no tecido reacional. 

• Escore 3 (infiltrado inflamatório intenso): presença de mais de 21 células 

inflamatórias no tecido reacional.  

 

3. Imuno-histoquímica para marcação de neutrófilos e macrófagos 

Para a realização das reações de imuno-histoquímica foi utilizado o método do 

complexo avidina-biotina-peroxidase (método indireto) (Silva et al., 2012b). Os cortes 

histológicos foram desparafinizados e hidratados, sendo a recuperação antigênica realizada 

com calor utilizando tampão citrato (pH=6,0) em forno de microondas (12 exposições de 10 

segundos cada). Após retornarem à temperatura ambiente, as lâminas foram lavadas 2 

vezes por 10 minutos com PBS e 1 vez com solução PBS/Triton a 0,5% (Sigma-Aldrich 

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

realizado com peróxido de hidrogênio a 3%, por 20 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 BSA a 1% (albumina de soro bovino)/PBS 

por 30 minutos. A seguir, as lâminas foram incubadas overnight em geladeira com os 

anticorpos primários diluídos (Anti-macrófago – SC 101447 ou Anti-neutrófilo – SC 59338 – 

Santa Cruz Biotechnology Inc.) em BSA a 1%. 

Após retornarem à temperatura ambiente, as lâminas foram lavadas como 

previamente descrito e incubadas com anticorpo secundário biotinilado (goat anti-rabbit IgG-
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B sc-2040 e rabbit anti-goat IgG-B sc-2774; Santa Cruz Biotechnology Inc., diluídos 1:200), 

por 1 hora, à temperatura ambiente. 

Após nova lavagem, foi acrescentado 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 e, 

novamente lavadas em água corrente. Em seguida, as lâminas foram diafanizadas, 

desidratadas e montadas. No controle negativo, o anticorpo primário foi substituído por soro 

não-imune. 

A análise para a identificação das células marcadas foi realizada em microscopia, 

sob luz convencional. 

Os dados foram expressos de forma qualitativa, levando-se em consideração a 

presença ou ausência e localização das marcações (Silva et al., 2012b).  

 

Análise Estatística 

Considerando a natureza dos dados obtidos (escores), os resultados foram 

expressos em mediana, primeiro e terceiro quartis e analisados por meio do teste de 

Kruskal-Wallis. Nos grupos onde houve diferença estatística significante entre os grupos foi 

aplicado o pós-teste de Dunn. Os dados foram analisados com o auxílio do programa Sigma 

Plot 12.0® (Systat Software Inc., San Jose, Califórnia, EUA). O nível de significância adotado 

para todas as análises foi 5%.  
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RESULTADOS 

 

Análise Microscópica Descritiva 

Tendo em vista que os fotossensibilizadores, na análise microscópica descritiva, 

apresentaram resultados histopatológicos semelhantes nos períodos de 7, 21 e 63 dias, 

independentemente do tempo de aplicação do laser (30 segundos, 1 ou 2 minutos), a 

descrição da resposta tecidual foi realizada de forma geral, englobando todos os grupos. 

 

a) Derivado Fenotiazínico 

Aos 7 e 21 dias, a cápsula reacional apresentou espessura fina e caracterizada 

por um fibrosamento discreto. Em alguns espécimes o fibrosamento era maior, atingindo um 

grau moderado. O tecido capsular apresentava continuidade com o tecido normal periférico, 

se confundindo morfologicamente com o mesmo. Aos 63 dias, o tecido fibroso capsular 

mostrou características de renovação com fibroblastos e fibras colágenas, adequando-se às 

demandas funcionais da área. 

Aos 7 dias, o infiltrado inflamatório presente era moderado com células 

inflamatórias esparsamente distribuídas e de forma difusa. Dos 21 para os 63 dias este 

infiltrado tornou-se progressivamente discreto, até estar ausente na maior parte dos 

espécimes aos 63 dias (Figura 3). 

 

b) Curcumina 

Aos 7 e 21 dias, a cápsula reacional mostrou-se fina e pouco colagenizada, com 

fibrosamento variando de leve a moderado. Aos 63 dias, no grupo onde foi realizada a 

exposição ao laser por dois minutos, a cápsula fibrosa apresentou-se heterogênea e com 

graus variáveis de fibrosamento. 

Aos 7 dias, quando a exposição ao laser aconteceu por dois minutos, o infiltrado 

caracterizou-se como moderado. Nos demais períodos, o infiltrado inflamatório era discreto, 

difuso e desorganizado, com leucócitos esparsos distribuídos aleatoriamente e, em alguns 

casos, ausente. (Figura 4) 

 

c) Controles 

Os grupos controles apresentaram uma estrutura capsular fina, com poucas 

fibras colágenas, porém bem organizadas, e permeada por macrófagos e fibroblastos. Não 

foram observados neutrófilos. A organização, espessura e composição estrutural do tecido 

reacional foi muito semelhante à dos grupos experimentais (figura 5). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Aspectos microscópicos representativos da reação inflamatória no tecido conjuntivo subcutâneo 
tratado com Derivado Fenotiazínico, nos diferentes tempos de aplicação do laser - M: músculo, TR: 
tecido reacional, FC: fibra colágena, N: neutrófilo, Mo: macrófago, F: fibroblasto (Hematoxilina e 
Eosina - A e B: 7 dias; C e D: 21 dias, E e F: 63 dias - A, C e E: 100X; e B, D e F: 400X) 
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Figura 4 – Aspectos microscópicos representativos da reação inflamatória no tecido conjuntivo subcutâneo 
tratado com Curcumina, nos diferentes tempos de aplicação do laser - M: músculo, TR: tecido 
reacional, FC: fibra colágena, N: neutrófilo, Mo: macrófago, F: fibroblasto (Hematoxilina e Eosina - 
A e B: 7 dias; C e D: 21 dias, E e F: 63 dias - A, C e E: 100X; e B, D e F: 400X). 
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Figura 5 – Aspectos microscópicos representativos da reação inflamatória no tecido conjuntivo subcutâneo nos 
grupos controle - M: músculo, TR: tecido reacional, FC: fibra colágena, N: neutrófilo, Mo: 
macrófago, F: fibroblasto (Hematoxilina e Eosina - A e B: 7 dias; C e D: 21 dias, E e F: 63 dias - A, C 
e E: 100X; e B, D e F: 400X). 
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Análise microscópica semi-quantitativa 

A representação gráfica percentual dos escores obtidos após a análise 

microscópica semi-quantitativa do parâmetro fibrosamento, após o uso dos dois 

fotossensibilizadores em todos os períodos de tempo avaliados pode ser observada na figura 

6. A evolução do processo inflamatório foi representada por fibrosamento leve a moderado 

que permaneceu até o último período experimental. 

 
Figura 6 – Porcentagens dos escores atribuídos ao fibrosamento, após diferentes tempos de aplicação 

do Derivado Fenotiazínico e da Curcumina nos períodos de avaliação de 7, 21 e 63 dias (d: 
dias; Fen: Derivado Fenotiazínico; Cur: Curcumina; C 7: Controle 7 dias; C 21: Controle 21 
dias; C 63: Controle 63 dias; s: segundos; m: minutos). 

 

A tabela 1 apresenta os valores relativos à mediana, 1º e 3º quartis para os 

escores atribuídos ao parâmetro fibrosamento, evidenciando que não houve diferença 

estatística entre os grupos, nos três períodos de avaliação (p>0,05). 
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Tabela 1 – Comparação dos resultados obtidos com relação ao parâmetro fibrosamento, após utilização dos 
fotossensibilizadores Derivado Fenotiazínico e Curcumina, por 30 segundos, 1 minuto ou dois 
minutos nos períodos de 7, 21 e 63 dias. 

Parâmetro Período de 
Avaliação Grupo Mediana 

(50%) 

1º 
Quartil 
(25%) 

3º 
Quartil 
(75%) 

p 
(teste de 

Kruskal-Wallis) 

Fi
br

os
am

en
to

 
  

 
 
 

7 dias 

 Derivado Fenotiazínico 30 
segundos 1a 1 1   

Derivado Fenotiazínico     1 
minuto 1a 1 2   

Derivado Fenotiazínico    2 
minutos 1a 1 2 p = 0,104 

Curcumina 30segundos 1a 1 2   

Curcumina 1 minuto 2a 1 2  

Curcumina 2 minutos 1a 1 2  
 Controle 1a 1 1  
 
 
 

21 dias 

 Derivado Fenotiazínico 30 
segundos 2a 1 2 

p=0,139 

Derivado Fenotiazínico    1 
minuto 1a 1 2 

Derivado Fenotiazínico    2 
minutos 1a 1 2 

Curcumina 30segundos 1a 1 2 

Curcumina 1 minuto 1a 1 1 

Curcumina 2 minutos 2a 1 2 

Controle 1a 1 1 
 
 
 

63 dias 

 Derivado Fenotiazínico 30 
segundos 1a 1 2 

p=0,212 

Derivado Fenotiazínico    1 
minuto 1,5a 1 2 

Derivado Fenotiazínico    2 
minutos 2a 1 2 

Curcumina 30segundos 2a 1 2 

Curcumina 1 minuto 1a 1 2 

Curcumina 2 minutos 2a 1,75 2 

 Controle 1a 1 1  
* Letras sobrescritas diferentes indicam diferença estatisticamente significante na comparação entre os grupos, nos três 
períodos de avaliação (Pós-teste de Dunn; p<0,05). 

 

A figura 7 representa a distribuição do parâmetro espessura, que apresentou 

variação de leve a moderadamente ampliada nos períodos de 7, 21 e 63 dias. Nos períodos 

experimentais de 21 e 63 dias observou-se homogeneidade entre os grupos. 
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Figura 7 – Porcentagens dos escores atribuídos à espessura, após diferentes tempos de aplicação do 

Derivado Fenotiazínico e da Curcumina nos períodos de avaliação de 7, 21 e 63 dias ((d: dias; 
Fen: Derivado Fenotiazínico; Cur: Curcumina; C: Controle; C 7: Controle 7 dias; C 21: Controle 21 
dias; C 63: Controle 63 dias;  s: segundos; m: minutos). 
 

A análise estatística dos resultados do parâmetro espessura (tabela 2), 

evidenciou que houve diferença significante entre os grupos apenas no período de 7 dias, 

onde os dois fotossensibilizadores utilizados expostos à luz por dois minutos foram diferentes 

dos demais tempos de exposição (p<0,005). 
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Tabela 2 – Comparação dos resultados obtidos com relação ao parâmetro espessura, após utilização dos 
fotossensibilizadores Derivado Fenotiazínico e Curcumina, por 30 segundos, 1 minuto ou dois 
minutos nos períodos de 7, 21 e 63 dias 

 
Parâmetro 

 
Período de 
avaliação 

Grupo Mediana 
(50%) 

1º 
Quartil 
(25%) 

3º 
Quartil 
(75%) 

p 
(teste de 

Kruskal-Wallis) 

  
Es

pe
ss

ur
a 

      
 
 
 
 

7 dias 

 Derivado Fenotiazínico 30 
segundos 1b 1 1   

Derivado Fenotiazínico     1 
minuto 1b 1 1   

Derivado Fenotiazínico     2 
minutos 2a 1 2 p = 0,003 

Curcumina 30 segundos 1b 1 1   

Curcumina 1 minuto 1b 1 1  

Curcumina 2 minutos 2a 1 2  

Controle 1b 1 1  
 
 
 
 

21 dias 

 Derivado Fenotiazínico  30 
segundos 1a 1 1 

p=0,256 

Derivado Fenotiazínico     1 
minuto 1a 1 2 

Derivado Fenotiazínico     2 
minutos 1a 1 1 

Curcumina 30segundos 1a 1 2 

Curcumina 1 minuto 1a 1 2 

Curcumina 2 minutos 1a 1 1 

Controle 1a 1 1 
 
 
 
 

63 dias 

 Derivado Fenotiazínico  30 
segundos 2a 1 2 

p=0,132 

Derivado Fenotiazínico     1 
minuto 1a 1 2 

Derivado Fenotiazínico     2 
minutos 1a 1 2 

Curcumina 30segundos 1a 1 1 

Curcumina 1 minuto 1a 1 1 

Curcumina 2 minutos 1,5a 1 2 

 Controle 1a 1 1  
* Letras sobrescritas diferentes indicam diferença estatisticamente significante na comparação entre os grupos, nos três 
períodos de avaliação (Pós-teste de Dunn; p<0,05). 

 

A figura 8 representa a distribuição dos escores atribuídos ao infiltrado 

inflamatório. Aos 7 dias, este foi caracterizado, na grande maioria dos animais, como leve a 

moderado. Com a evolução dos períodos experimentais, o infiltrado inflamatório 

caracterizou-se como leve a ausente. Também aos 7 dias, quando o fotossensibilizador 

Derivado Fenotiazínico foi exposto a 2 minutos de luz, alguns espécimes apresentaram 

infiltrado intenso, porém sem diferença estatística com os demais (p>0,05). Aos 63 dias, o 

infiltrado era moderado para a Curcumina, mas também sem diferença significante em 

relação aos outros grupos (p>0,050). 
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Figura 8 – Porcentagens referentes aos escores atribuídos ao infiltrado inflamatório, após diferentes tempos 

de aplicação do Derivado Fenotiazínico e da Curcumina nos períodos de avaliação de 7, 21 e 63 
dias (d: dias; Fen: Derivado Fenotiazínico; Cur: Curcumina; C: Controle; C 7: Controle 7 dias; C 
21: Controle 21 dias; C 63: Controle 63 dias;  s: segundos; m: minutos). 

 

De acordo com os dados da tabela 3, houve diferença estatisticamente 

significante para o infiltrado inflamatório  nos períodos de 7 e 21 dias (p<0,05). Aos 7 dias, o 

infiltrado inflamatório mais intenso foi observado para o Derivado Fenotiazínico nos tempos 

de 30 segundos e 2 minutos de aplicação da luz, os quais apresentaram diferença 

significativa quando comparados ao controle (p<0,05).  

Por outro lado, aos 21 dias, o infiltrado inflamatório foi mais intenso para a 

Curcumina, após 30 segundos e 1 minuto de aplicação da luz, os quais apresentaram 

diferença significativa quando comparados ao controle (p<0,05). Ressalta-se que, no período 

final de 63 dias, não houve diferença entre os grupos, com relação ao infiltrado inflamatório 

(p>0,05).  
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Tabela 3 – Comparação dos resultados obtidos com relação ao parâmetro infiltrado inflamatório, após utilização 
dos fotossensibilizadores Derivado Fenotiazínico e Curcumina, por 30 segundos, 1 minuto ou dois 
minutos nos períodos de 7, 21 e 63 dias 

 
Parâmetro 

 
Períodos de 

avaliação 
Grupo Mediana 

(50%) 

1º 
Quartil 
(25%) 

3º 
Quartil 
(75%) 

p 
(teste de 

Kruskal-Wallis) 

    
In

fi
lt

ra
do

 
In

fl
am

at
ór

io
 

    

 
 
 
 
 

7 dias 

 Derivado Fenotiazínico 30 
segundos 2a 2 2   

Derivado Fenotiazínico     
1 minuto 1ab 1 2   

Derivado Fenotiazínico     
2 minutos 2a 2 2,25 

p<0,001 

Curcumina 30segundos 1ab 1 1   

Curcumina 1 minuto 1ab 1 2  

Curcumina 2 minutos 2ab 1 2  

Controle 0b 0 0  
 
 
 
 

21 dias 

 Derivado Fenotiazínico 30 
segundos 1a 1 1 

p=0,008 

Derivado Fenotiazínico     
1 minuto 1ab 0 1 

Derivado Fenotiazínico     
2 minutos 1ab 0 1 

Curcumina 30segundos 0ab 0 1 

Curcumina 1 minuto 1a 1 1 

Curcumina 2 minutos 1ab 0 1 

Controle 0b 0 0 
 
 
 
 

63 dias 

 Derivado Fenotiazínico 30 
segundos 0a 0 0 

p=0,142 

Derivado Fenotiazínico     
1 minuto 0a 0 0,25 

Derivado Fenotiazínico     
2 minutos 0a 0 0 

Curcumina 30segundos 0a 0 1 

Curcumina 1 minuto 0a 0 0 

Curcumina 2 minutos 0,5a 0 1,25 

 Controle 0a 0 0  
* Letras sobrescritas diferentes indicam diferença estatisticamente significante na comparação entre os grupos, nos três 
períodos de avaliação (Pós-teste de Dunn; p<0,05). 
 

O resultado com relação à influência na aplicação de cada tempo de exposição à 

luz sobre cada fotossensibilizador mostrou que diferenças significativas foram observadas no 

parâmetro espessura, aos 7 dias, para o Derivado Fenotiazínico e para a Curcumina no 

tempo de exposição de 2 minutos, comparado aos outros dois tempos de exposição 

(p<0,050). Além disso, no parâmetro infiltrado inflamatório também foram observadas 

diferenças para o Derivado Fenotiazínico, também aos 7 dias, quando comparados aos 

tempos de 1 e 2 minutos (p=0,004). Nas demais comparações, não foram observadas 

diferenças significativas (p>0,05). 

Assim, embora no período inicial (7 dias) de exposição à luz os tempos mais 

adequados tenham sido 30 segundos ou 1 minuto, nos períodos finais (21 e 63 dias) os três 
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tempos de exposição à luz (30 segundos, 1 minuto ou 2 minutos) apresentaram 

compatibilidade tecidual, para os dois fotossensibilizadores analisados. 

A análise global dos resultados microscópicos obtidos, com relação aos 

parâmetros fibrosamento, espessura e infiltrado inflamatório evidenciou, no período inicial de 

7 dias, alterações teciduais de pequena magnitude. No período de 21 dias, apenas o 

parâmetro infiltrado inflamatório apresentou pequenas variações entre os grupos. No 

entanto, no período final de 63 dias, a compatibilidade tecidual foi observada para os dois 

fotossensibilizadores (Derivado Fenotiazínico e Curcumina) que não apresentaram diferenças 

significativas nos parâmetros avaliados, independentemente do tempo de aplicação do laser. 

 

Imuno-histoquímica para marcação de neutrófilos e macrófagos 

Imagens representativas da imunomarcação se encontram nas figuras 9 e 10. 

Marcações positivas para macrófagos estavam presentes no tecido reacional nos 

grupos tratados com os dois fotossensibilizadores (Figura 9 A - D), nos diferentes períodos 

de avaliação e nos três tempos de exposição à luz. 

Não foram observadas marcações positivas para neutrófilos no tecido reacional 

para o Derivado Fenotiazínico (Figura 10 A – B) e Curcumina (Figura 10 C - D) em nenhum 

dos grupos avaliados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Aspectos microscópicos representativos da marcação imunohistoquímica para macrófagos, no 
tecido conjuntivo subcutâneo tratado com Derivado Fenotiazínico e Curcumina - M: músculo, TR: 
tecido reacional, FC: fibra colágena, N: neutrófilo, Mo: macrófago, F: fibroblasto (A e B: Derivado 
Fenotiazínico; C e D: Curcumina – A e C: 100X; e B e D: 400X). 
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Figura 10 – Aspectos microscópicos representativos da marcação imuno-histoquímica para neutrófilos, no 
tecido conjuntivo subcutâneo tratado com Derivado Fenotiazínico e Curcumina - M: músculo, TR: 
tecido reacional, FC: fibra colágena, N: neutrófilo, Mo: macrófago, F: fibroblasto (A e B: Derivado 
Fentotiazínico; C e D: Curcumina – A e C: 100X; e B e D: 400X). 
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DISCUSSÃO 

 

O contato de diferentes materiais com os tecidos desencadeia uma resposta 

biológica a partir da interação entre os componentes do material e as respostas celulares 

frente ao seu potencial agressivo (Anderson et al., 2008). A interface entre o material e o 

tecido e as interações decorrentes do seu contato são dinâmicas (Wataha et al., 2012), onde 

a associação de fenômenos vasculares, exsudativos e celulares visa a eliminação do agente 

agressor e a resolução do processo (Consolaro, 2015). No presente estudo, a resposta 

tecidual da aPDT após o uso de dois fotossensibilizadores estimulados por laser foi avaliada 

com base na resposta tecidual inflamatória ocasionada em três diferentes períodos 

experimentais (inicial, intermediário e tardio). Segundo Kao et al. (2006) se a resposta 

tecidual a um material é favorável aos 60 dias, em roedores, é pouco provável que ocorra 

uma reincidência do processo inflamatório a menos que haja contaminação bacteriana. 

Assim, esse período é suficiente para analisar a resposta tecidual aos materiais. 

Os fotossensibilizadores foram aplicados em tecido subcutâneo de camundongos 

da linhagem BALB/c para a observação da compatibilidade tecidual. A avaliação de materiais 

em tecido subcutâneo é uma prática adotada em Endodontia (Kolokuris et al., 1998; Nelson-

Filho et al., 1999;  Hauman, 2003; Queiroz et al., 2011; Pereira et al., 2014; Takamiya et al., 

2016). A utilização desta linhagem de animais justifica-se pelo fato de que os mesmos 

proporcionam resultados confiáveis e favorecem uma resposta homogênea aos agentes 

testados, uma vez que camundongos isogênicos, sendo gerados em laboratório, apresentam 

similaridade genética, o que evita os inconvenientes de testar todos os materiais no mesmo 

animal, que é um procedimento necessário quando se emprega o rato como modelo 

experimental (Nelson-Filho et al., 1999).  

Os critérios utilizados para a avaliação da resposta tecidual neste estudo 

incluíram eventos relacionados à resposta do organismo frente a agressões impostas pelo 

material testado, como o fibrosamento e a espessura do tecido reacional formado e a 

intensidade do infiltrado inflamatório na área afetada. A inter-relação dos eventos e o 

período em que ocorrem na evolução do processo inflamatório estão esquematizados na 

figura 10 e embasam os critérios estabelecidos por Queiroz et al. (2011), de acordo com os 

quais foi feita a avaliação semi-quantitativa, no presente estudo.  
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Figura 11 – Representação esquemática dos fenômenos fisiopatológicos 
da inflamação (adaptado de Sandritter, 1967).  

 

Para a avaliação do fibrosamento foram considerados o número e a densidade 

das fibras colágenas circundadas por células periféricas, localizadas no tecido reacional. O 

escore leve significa que o tratamento foi pouco agressivo e as reações representam apenas 

uma acomodação do organismo frente ao material colocado no tecido subcutâneo. Um 

fibrosamento severo reflete um potencial mais agressivo do material, que desencadeia uma 

circunscrição maior por parte do organismo. A avaliação do fibrosamento do tecido reacional, 

no presente estudo, mostrou que não houve diferenças entre os grupos estudados em 

nenhum dos três períodos experimentais. Variações entre os espécimes possivelmente 

ocorreram em função da simultaneidade dos eventos desencadeados pela reação do material 

com o ato cirúrgico para a sua colocação, das características de difusibilidade inerentes ao 

processo inflamatório nesse período e do ângulo de corte do tecido. Assim, as alterações 

ocorridas aos 7 dias devem ser analisadas com critério para a comparação entre grupos. 

Segundo Wataha (2012), a cápsula fibrosa colagênica mediada por monócitos e macrófagos 

atua como uma barreira entre o material e os tecidos. Assim, a semelhança entre os grupos 

tratados e os controles, no presente estudo, demonstra que a aplicação da aPDT foi pouco 

agressiva aos tecidos. Além disso, essas alterações se mantiveram até o período de 63 dias, 

demonstrando a evolução do processo de reparo pelo organismo.  

A atribuição de escores para o parâmetro espessura levou em consideração o 

número de células fibroblásticas e macrofágicas no tecido conjuntivo periférico. Um tecido 

reacional com espessura levemente ampliada apresenta menor estratificação de células, 

menos edema e menos infiltrado inflamatório, indicando que a reação frente ao material foi 

menos agressiva. Por outro lado, o tecido com espessura intensamente ampliada demonstra 
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uma reação tecidual mais severa frente ao tratamento realizado. A análise da espessura do 

tecido reacional evidenciou que, aos 7 dias, resultados diferentes em relação aos demais 

grupos e ao controle foram encontrados para os dois fotossensibilizadores quando a luz foi 

aplicada por dois minutos (p=0,003). Avaliar a espessura do tecido reacional implica em 

inferir sobre a quantidade de exsudato, infiltrado inflamatório e fibrosamento presentes.  

Nesse aspecto, os resultados do presente estudo indicaram que, nos dois grupos onde a luz 

foi aplicada por 2 minutos, a reação frente a agressão foi moderada em todos os períodos 

experimentais, com diferença estatística aos 7 dias (p<0,001),  porém diminuiu com o 

decorrer dos períodos experimentais, indicando a reabsorção do exsudato pelas vênulas, 

dando lugar ao reparo, representado por macrófagos e fibrosamento. Embora Cruz et al. 

(2015) tenham observado um número aumentado de vasos sanguíneos em animais tratados 

com aPDT em casos de mucosite induzida em hamsters, não mencionaram achados sobre a 

presença de exsudato.  

As alterações representadas nos parâmetros espessura e fibrosamento indicam 

que a reação inflamatória induzida nos diferentes grupos do presente estudo se mostrou 

quase inócua e a agressão pode estar relacionada mais aos aspectos físicos da colocação do 

material no tecido do que à possível agressão química causada pela aPDT. 

A análise do infiltrado inflamatório foi baseada na concentração de leucócitos 

polimorfonucleares (neutrófilos) e mononucleares (macrófagos) de permeio ao tecido 

reacional que estava em contato com o material. Um infiltrado intenso, com grande 

quantidade de neutrófilos, indica um processo inflamatório inicial, já que estas células são as 

primeiras a migrarem para o local do processo inflamatório e tem um período de vida muito 

curto. Pode indicar também que a agressão não cessou ou permaneceu constante ou, ainda, 

que ocorreu contaminação bacteriana. Os macrófagos são células fagocitárias e a sua 

presença no local da agressão está relacionada à eliminação de partículas do agente 

agressor no local da agressão, ou ainda a liberação de substâncias envolvidas no processo 

de defesa. 

Com relação ao infiltrado inflamatório, os resultados do presente estudo 

mostraram diferenças entre os grupos aos 7 e 21 dias. A aplicação do Derivado Fenotiazínico 

seguido pela luz por 30 segundos e 2 minutos promoveu, aos 7 dias, resultados diferentes 

em relação aos demais grupos e ao controle (p<0,001). Aos 21 dias, o resultado do Derivado 

Fenotiazínico se manteve e foi semelhante à Curcumina por 1 minuto. Aos 7 dias, assim 

como na análise dos parâmetros anteriores, as diferenças possivelmente ocorreram em 

função de que, nesta etapa do processo inflamatório, os eventos são simultâneos aos do ato 

cirúrgico. Aos 21 dias, o processo deve ser mais estável e mais homogêneo e as reações 
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mais condizentes com a agressão imposta pelo material. Com relação à qualidade do 

infiltrado, a presença de neutrófilos foi praticamente nula ou eventual na análise 

microscópica qualitativa, já que aos 7 dias, sem agressão tecidual persistente e na ausência 

de contaminação bacteriana, essas células não devem mais estar presentes. Por outro lado, 

no presente estudo, os macrófagos predominaram durante todo o período experimental. A 

presença de infiltrado moderado para a Curcumina irradiada por 2 minutos aos 63 dias 

possivelmente ocorreu por um discreto atraso no processo de reparo, em função de uma 

eliminação tardia do infiltrado inflamatório inicial, pelo organismo. Entretanto essa diferença 

não foi estatisticamente significante (p=0,142), em comparação aos outros grupos.   

A avaliação do infiltrado inflamatório é um critério utilizado por quase todos os 

autores em estudos histopatológicos (Luan et al., 2009; Sperandio et al., 2010; Garcia et al., 

2010; Silva et al., 2012a; Garcia et al., 2014; Borsatto et al., 2016). Especialmente com 

relação à aPDT, os resultados obtidos são variáveis, de acordo com os parâmetros utilizados 

e da região onde é empregada. Utilizando azul de toluidina nos tecidos periodontais, Luan et 

al. (2009) não observaram infiltrado inflamatório após 72 horas da aplicação da aPDT. Garcia 

et al. (2014) compararam a ação dos dois fotossensibilizadores fenotiazínicos, azul de 

metileno e azul de toluidina, também em tecidos periodontais, observando que, no período 

experimental final, apenas um pequeno foco de células inflamatórias foi observado nos 

tecidos. Esses estudos corroboram com o presente estudo, uma vez que demonstramos a 

presença de infiltrado leve ou ausente, na maior parte dos casos no  período experimental 

final após o emprego da aPDT.  

A avaliação do processo de reparo em feridas induzidas em ratos e tratadas com 

PDT foi avaliada por Sperandio et al. (2010). Embora, aos 7 dias, os autores tenham 

observado uma reação inflamatória menos intensa nos grupos tratados apenas com laser, os 

autores afirmam que a PDT não promoveu atraso no processo de reparo, resultado também 

demonstrado no presente estudo. 

Baseado nestas considerações sobre a relação entre os tipos celulares e as 

etapas do processo inflamatório, justifica-se a marcação negativa para neutrófilos obtida nos 

resultados do presente estudo, uma vez que é uma célula de vida curta e presente nas 

etapas iniciais do processo inflamatório. Além disso, esse fato indica que a agressão 

ocasionada pela aPDT não foi persistente. Pelas mesmas razões, no presente estudo, os 

macrófagos foram marcados positivamente, já que são células de vida longa e presentes em 

todas as etapas do processo inflamatório (Consolaro, 2015). 

A análise microscópica descritiva dos resultados obtidos neste estudo mostrou 

que os dois fotossensibilizadores, associados à aplicação do laser, promoveram reações 



Discussão | 89 
 

teciduais semelhantes ao final do período de 63 dias de avaliação, evidenciando a ocorrência 

do processo de reparo. Como demonstrado por Castañeda et al. (2011) que, aos 63 dias, 

observou aspecto de normalidade tecidual em tecido subcutâneo de camundongos 

isogênicos quando o material apresentou compatibilidade tecidual. 

Embora a avaliação dos eventos relacionados ao processo inflamatório sejam de 

fundamental importância para determinar o potencial agressivo de materiais e/ou 

tratamentos, ainda há um número reduzido de trabalhos em Odontologia demonstrando as 

alterações microscópicas em diferentes tecidos (mucosa bucal, tecidos periodontais, 

queimaduras cutâneas e feridas em dorso de ratos) frente ao uso da aPDT (Luan et al., 

2009; Garcia et al., 2010; Sperandio et al., 2010; Okada et al., 2012; Garcia et al., 2014; 

Cruz et al., 2015; Deyhimi et al., 2016).  

Especificamente em Endodontia, uma das áreas de aplicação principal da aPDT 

em Odontologia, apenas dois estudos realizados por nosso grupo de pesquisa avaliaram as 

características histopatológicas dos tecidos periapicais de dentes de cães, após tratamento 

endodôntico utilizando protocolos de aPDT. Silva et al., (2012a) analisaram as reações 

teciduais após a aplicação ou não da aPDT em dentes de cães submetidos a tratamento 

endodôntico em sessão única.  Nos grupos onde os dentes receberam a aPDT, observou-se 

áreas não reparadas de cemento reabsorvido e a região periapical estava moderada a 

severamente ampliada, porém isenta de células inflamatórias. Além disso, foram observadas 

neoangiogênese e fibrogênese moderadas e osso alveolar com grandes áreas de reabsorção 

não reparada. Nos grupos que não receberam a aPDT, a região apical e periapical 

apresentava infiltrado inflamatório significativamente maior, dissociação fibrilar e edema 

generalizado. Além disso, na contagem celular observou-se um número significativamente 

maior de células inflamatórias nos grupos onde a aPDT não foi utilizada. Embora o estudo de 

Silva et al. (2012a) seja in vivo e com o objetivo de avaliar as características microscópicas 

dos tecidos após a aplicação da aPDT, assim como no presente estudo, não se pode realizar 

comparação direta entre os resultados. O estudo de Silva et al. (2012a) foi efetuado em 

dentes de cães que apresentavam lesão periapical induzida e o objetivo era avaliar o efeito 

da aPDT no reparo tecidual de uma área previamente infectada, com presença de 

inflamação e reabsorção dos tecidos mineralizados. No presente estudo, a avaliação em 

tecido subcutâneo de camundongos teve por objetivo avaliar a compatibilidade tecidual, sem 

a presença de bactérias ou de processos patológicos pré-existentes. A presença de bactérias 

influencia as características do infiltrado inflamatório e o curso do reparo. Silva et al. (2012a) 

destacam a importância da realização de pesquisas visando estabelecer um protocolo  de 



90 | Discussão 
 

uso da aPDT que seja seguro, capaz de inativar bactérias sem causar agressão aos tecidos 

apicais e periapicais, o que justifica a realização deste estudo. 

Em 2016, Borsatto et al. avaliaram a resposta de dentes de cães com lesão 

periapical tratados em sessão única após aPDT, comparados com o tratamento utilizando 

medicação intracanal à base de hidróxido de cálcio. Após 90 dias, a análise histopatológica 

do grupo que recebeu terapia fotodinâmica mostrou que existiam áreas de cemento não 

reparadas na região periapical, sendo que as lacunas cementárias apresentavam-se 

aumentadas, porém isentas de células inflamatórias. O ligamento periodontal estava 

moderada a severamente ampliado e o osso alveolar desnudo e distante do ápice. Na região 

periapical haviam células inflamatórias residuais. Os resultados obtidos no presente estudo 

são muito semelhantes aos obtidos por estes autores, levando-se em consideração que os 

escores ausente e leve representam um infiltrado inflamatório reduzido e são muito 

semelhantes em termos biológicos, indicando praticamente a mesma condição 

histopatológica. 

Com base nas considerações anteriores, fica evidente que a comparação direta 

dos resultados do presente estudo com os demais achados da literatura é dificultada, uma 

vez que há escassez de trabalhos em tecido subcutâneo avaliando protocolos de aPDT. Por 

mais que se realize a extrapolação dos resultados obtidos com esta terapia em outros 

tecidos para os nossos achados, não se pode afirmar que ambos representam exatamente as 

mesmas reações inflamatórias. Tais considerações são importantes uma vez que as 

características do tecido alvo, juntamente com as do fotossensibilizador e os parâmetros da 

fonte de luz influenciam os efeitos da aPDT (Chrepa et al., 2014). 

Dois fotossensibilizadores foram escolhidos para a aplicação da aPDT neste 

estudo. O Helbo Endo Blue Photosensitizer (Helbo Photodynamic Systems GmbH & Co KG, 

Grieskirchen, Austria) é um Derivado Fenotiazínico na concentração de 10mg/mL. O 

emprego desta categoria de fotossensibilizadores está fundamentada na literatura por 

diversos estudos (Soukos et al., 2006; Fimple et al., 2008; Xu et al., 2009; Raymond et al., 

2011; Silva et al., 2014; Xhevdet et al., 2014). De modo particular, o Derivado Fenotiazínico 

utilizado neste estudo também já teve sua eficácia comprovada em aPDT (Oliveira et al., 

2011; Silva et al., 2012a; Yildirim et al., 2013; Macedo et al., 2014). A concentração utilizada 

demonstrou efeito antimicrobiano em estudo prévio (Oliveira et al., 2011) e resposta tecidual 

satisfatória em dentes de cães com lesão periapical no estudo de Silva et al. (2012a), assim 

como em nosso estudo, a qual foi evidenciada por fibrosamento leve a moderado e infiltrado 

ausente/leve no período experimental de 63 dias. 
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Por outro lado, estes fotossensibilizadores apresentam uma reação adversa 

importante que é a sua coloração azul intensa, com capacidade para manchar os dentes e 

restaurações estéticas de resina composta (Figueiredo et al., 2014; Garcez et al., 2015; 

Paschoal et al., 2015), o que torna o seu uso clínico limitado. 

Embora a Curcumina venha sendo utilizada em diversas modalidades 

terapêuticas por um longo período (Hatchner et al., 2008) sua ação como   agente 

fotossensibilizador com atividade antimicrobiana é relativamente recente (Aggarwal et al., 

2007; Okada et al., 2012; Araújo et al., 2013; Paschoal et al., 2013; Gupta et al., 2013; 

Frota et al., 2015; Paschoal et al., 2015). Ao contrário do Derivado Fenotiazínico, ainda não 

há um produto comercial pronto para uso. Assim, neste estudo, a Curcumina foi manipulada 

em uma concentração de 0,0074mg/mL, com capacidade antimicrobiana demonstrada por 

Andrade et al. (2013) e Frota et al. (2015).  

No presente estudo, a Curcumina também apresentou uma resposta tecidual 

favorável ao final do período experimental de 63 dias. Isso pode ser atribuído ao fato de 

que, segundo alguns autores, a Curcumina é capaz de regular numerosos fatores de 

transcrição, citocinas, quinases, moléculas de adesão e enzimas relacionadas à inflamação 

(Aggarwal e Harikumar, 2009; Mandroli e Bhat, 2013).  

A ação da luz sobre os tecidos é tão importante no resultado da aPDT quanto a 

ação dos fotossensibilizadores. A sua aplicação com parâmetros corretos, pode promover a 

cicatrização de feridas, proliferação de fibroblastos, síntese de colágeno, produção de fatores 

de crescimento e ATP, proliferação de células epidérmicas indiferenciadas, além da 

diminuição do número de células inflamatórias e aumento na disposição de colágeno 

(Percival et al., 2015). Os resultados do presente estudo mostraram que, nos períodos finais 

(21 e 63 dias) os três tempos de exposição à luz (30 segundos, 1 minuto ou 2 minutos) 

apresentaram compatibilidade tecidual. Dessa forma, os resultados satisfatórios obtidos 

neste estudo podem ser atribuídos, além do potencial pouco agressivo dos 

fotossensibilizantes, aos efeitos bioestimuladores da luz. A ação antimicrobiana da aPDT 

utilizando azul de metileno e variando os tempos de exposição do fotossensibilizador a um 

laser diodo em 1, 2 ou 4 minutos mostrou que o tempo de 1 minuto é sufuciente para a 

morte de Enterococcus faecalis (Yildirim et al., 2013). Entretanto, em Odontologia, não 

existem estudos na literatura científica avaliando a compatibilidade tecidual após a variação 

dos tempos de irradiação com laser, em aPDT. 

O presente estudo demostrou que, no período experimental final de 63 dias, os 

dois fotossensibilizadores utilizados, Derivado Fenotiazínico e Curcumina, apresentaram 

compatibilidade tecidual, nos 3 tempos de exposição à luz (30 segundos, 1 minuto e 2 

minutos). Estudos clínicos avaliando estes protocolos são necessários, a fim de fornecer 

subsídios para sua ampla indicação e utilização por parte do clínico.  
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CONCLUSÃO 

 

Com base nos resultados obtidos nas condições experimentais deste estudo, e a 

partir da hipótese nula considerada, foi possível concluir que os dois fotossensibilizadores 

apresentaram adequada compatibilidade tecidual nos três tempos de exposição à luz (30 

segundos, 1 minuto e 2 minutos), ao final do período experimental. Assim, a hipótese nula 

foi aceita. 
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