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Saber Viver 

 

Compartilhar  

Não sei se a vida é curta ou longa para nós,  

mas sei que nada do que vivemos tem sentido, 

se não tocarmos o coração das pessoas.  

Muitas vezes basta ser:  

colo que acolhe,  

braço que envolve,  

palavra que conforta,  

silêncio que respeita,  

alegria que contagia,  

lágrima que corre,  

olhar que acaricia,  

desejo que sacia,  

amor que promove.  

E isso não é coisa de outro mundo,  

é o que dá sentido à vida.  

É o que faz com que ela não seja nem curta,  

nem longa demais,  

mas que seja intensa,  

verdadeira,  

pura enquanto durar.  

Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. 

 

(Cora Coralina) 
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RESUMO 

 

Hidalgo, LRC. Terapia fotodinâmica antimicrobiana (aPDT) no tratamento de 

lesões periapicais induzidas experimentalmente, em dentes de cães. [Tese]. 

Ribeirão Preto: Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto da Universidade de São 

Paulo; 2016. 

Proposição: Avaliar in vivo o efeito da Terapia Fotodinâmica Antimicrobiana (aPDT), 

após tratamento endodôntico em sessão única, em dentes de cães com lesão 

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

demora à base de hidróxido de cálcio. Material e Métodos: Após a indução 

experimental da lesão periapical e instrumentação dos canais radiculares, 48 dentes 

foram distribuídos nos seguintes grupos: I e III – Uso de curativo de demora com 

pasta à base de hidróxido de cálcio (Calen®); e II e IV -Tratamento em uma única 

sessão com utilização da aPDT. Os canais radiculares foram obturados e decorridos os 

períodos experimentais de 120 dias (Grupos I e II) e 180 dias (Grupos III e IV), os 

animais foram submetidos à eutanásia. Após processamento histotécnico, análise 

microscópica descritiva/semi-quantitativa, avaliação morfométrica do tamanho da 

lesão periapical em microscopia de fluorescência e análise radiográfica foram 

realizadas. Foram utilizados os testes de Kruskal Wallis e exato de Fisher (α=0,05). 

Resultados: Na análise microscópica descritiva, os grupos I e III apresentaram áreas 

cementárias reparadas, com numerosos feixes colágenos no ligamento periodontal e 

presença suave de células inflamatórias. Nos grupos II e IV as áreas de reabsorção 

cementária não estavam reparadas, com reduzida presença de células e fibras e 

presença de células inflamatórias. Na análise semi-quantitativa do selamento biológico 

apical houve diferença significante (p<0,0001) entre os grupos I e II; e entre os grupos 

III e IV (p<0,0001). A análise em microscopia de fluorescência evidenciou diferença 

significante entre os grupos, após 120 dias (p=0,0004) e após 180 dias (p=0,0081), 

sendo que os grupos I e III apresentaram lesões periapicais menores. A porcentagem 

de redução radiográfica das lesões evidenciou diferença significante entre os grupos 

(p<0,05), com maior porcentagem de redução para os grupos I e III. Com relação à 



análise imunohistoquímica, nos grupos I, II e IV, as marcações para RANK, RANKL e 

OPG indicaram sinalização pró-reabsortiva, embora a marcação para RANKL no grupo 

I tenha sido pouco intensa.  Já no grupo III, as marcações evidenciaram ocorrência 

de neoformação óssea. Conclusão: O tratamento em duas sessões com o uso de 

curativo de demora à base de hidróxido de cálcio promoveu maior redução no tamanho 

das lesões periapicais e estágio mais avançado de reparo, evidenciado pelos melhores 

resultados histopatológicos, imunohistoquímicos e radiográficos, em comparação ao 

tratamento em uma única sessão com utilização do protocolo de aPDT avaliado.  

 

Palavras-chaves: Lesão periapical; Terapia fotodinâmica antimicrobiana; Hidróxido 

de cálcio. 

  



ABSTRACT 

 

Hidalgo, LRC. Antimicrobial Photodynamic Therapy in the Treatment of Apical 

Periodontitis induced experimentally in dogs' teeth. [Thesis]. Ribeirão Preto: 

School of Dentistry of Ribeirao Preto at University of Sao Paulo; 2016. 

 

Aims: To evaluate one-session endodontic treatment with aPDT and two-session 

treatment with calcium-hydroxide (CH)-based dressing in dog’s teeth with apical 

periodontitis. Methods: After experimental induction of apical periodontitis, 48 teeth 

were randomly assigned to the following groups: Group I (one-session treatment with 

aPDT – 120 days); Group II (one-session treatment with aPDT – 180 days); Group III 

(two-session treatment with CH-based dressing -120 days) and Group IV (two-session 

treatment with CH-based dressing -180 days). The animals were euthanized after 120 

and 180 days. After histotechnical processing, microscopic and radiographic analyses 

were performed. Data were analyzed by Kruskal-Wallis and Fisher’s exact tests 

(α=0.05). Results: In the microscopical analysis, Groups I and III presented repaired 

cemental areas, with various colagen bundles in the periodontal ligament and mild 

presence of inflamatory cells.  In the groups III and IV the present resorbed cemental 

areas were not repired, with reduced number of cells and fibers and the presence of 

inflamatory cells. The semi-quantitative analysis of the apical clousure, there was a 

significant difference (p<0.0001) between groups I and II; and between groups III 

and IV (p<0.0001). In the fluorescence microscopy analysis, there was a significant 

difference between groups, aftter 120 days (p=0.0004) and after 180 days 

(p=0.0081). The groups I and III presented smaller periapical lesions. The percentage 

of radiographic reduction of lesions demonstrated a significant difference between 

groups (p<0.05) with a higher reducton in group I and II. Regarding the 

immunohistochemistry analysis, in the groups I, II and IV, RANK, RANKL and OPG 

staining indicated pro-resorption signaling; although the RANKL immunostaining in the 

group I were not intense. In the group III, the immunostaining demonstrated the 

occurrence of bone neoformation. Conclusion: Two-session treatment with CH based 

promoted more reduction in the periapical lesion size and more repair advanced stage, 



highlighting better histopathological, immunostaining and radiographic results in 

comparison with one-session treatment with aPDT protocol used. 

 

Key words: Apical periodontitis; Antimicrobial Photodynamic Therapy; Calcium 

Hydroxide 
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INTRODUÇÃO 

 

Conceitualmente, a periodontite apical ou lesão periapical é caracterizada por 

um processo infeccioso e imunoinflamatório de longa duração nos tecidos periapicais, 

resultante do desequilíbrio entre o número e a virulência dos micro-organismos 

presentes no sistema de canais radiculares, com relação à resistência do hospedeiro 

(Leonardo, 2012). O tratamento endodôntico de dentes decíduos e permanentes com 

necrose pulpar e lesão periapical representa um desafio para a Odontologia, uma vez 

que o índice de sucesso é bastante inferior, em torno de 70%, quanto comparado ao 

tratamento de dentes com necrose sem lesão periapical, os quais apresentam sucesso 

de 95% (Sjögren et al., 1997; Ferreira, 2011).  

O controle bacteriológico específico do sistema de canais radiculares, 

previamente à obturação é crítico para o sucesso da terapia endodôntica (Sjögren et 

al., 1997). A infecção em dentes decíduos e permanentes com necrose pulpar e lesão 

periapical é de natureza polimicrobiana, composta por uma microbiota mista e 

complexa, com predominância de micro-organismos anaeróbios, particularmente os 

Gram-negativos (Assed et al., 1996).  

Os micro-organismos Gram-negativos, além de possuírem diferentes fatores 

virulência e gerarem produtos e subprodutos tóxicos aos tecidos apicais e periapicais, 

contêm a endotoxina em sua parede celular. Esse conhecimento é particularmente 

importante, uma vez que a endotoxina, também conhecida como LPS em função de 

sua natureza lipopolissacarídica, é liberada durante a multiplicação ou morte 

bacteriana. O LPS estimula a liberação de um grande número de citocinas pró-

inflamatórias, levando à reação inflamatória e reabsorção óssea periapical (Silva et al., 

2008; Haimovich et al., 2010). 

A predominância de bactérias anaeróbias Gram-negativas, a grande 

concentração de endotoxinas bacterianas e suas implicações na região apical e 

periapical determinam o aparecimento de erosões cementárias que constituem 

verdadeiras crateras, onde se alojam os micro-organismos protegidos pelo biofilme 

bacteriano (Leonardo et al., 2002; Rocha et al., 2008), justificando o fracasso da 

terapia endodôntica.  
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Para a eliminação da infecção é necessária a destruição das bactérias e seus 

produtos localizados não apenas na luz do canal radicular principal, mas também nas 

lacunas do cemento, nas crateras apicais, em todo o sistema de canais radiculares e 

nas áreas externas da superfície radicular (Shovelton, 1964; Leonardo, 2005; 

Tanomaru et al., 2008), que são áreas inacessíveis ao preparo biomecânico (Leonardo 

et al., 2007; Rocha et al., 2008).  

A literatura é consistente ao demonstrar que o uso de um curativo de demora 

antibacteriano entre sessões, durante o tratamento endodôntico de dentes com lesão 

periapical, oferece taxas de sucesso mais elevadas em comparação ao tratamento em 

uma única sessão e é necessário para reduzir a contaminação microbiana e 

proporcionar o reparo periapical (Sathorn et al., 2009; Vera et al., 2012; Silva et al. 

2014; Borsatto et al., 2016). 

Desta forma, embora o preparo biomecânico do canal radicular seja a principal 

forma de combate à infecção endodôntica, nos casos de dentes com lesão periapical 

ainda é necessário o emprego da medicação intracanal entre sessões. O hidróxido de 

cálcio tem sido amplamente utilizado com essa finalidade devido às suas inúmeras 

propriedades benéficas. Dentre essas propriedades destaca-se a ação antimicrobiana 

(da Silva et al., 1997; Faria et al., 2005; Desai e Chandler, 2009; Mohammadi e 

Dummer, 2011; Saatchi et al., 2014), capacidade de estimular a mineralização, 

ativação da fosfatase alcalina e síntese de colágeno (Schröder, 1985), redução do 

exsudato nos tecidos periapicais (Allard et al., 1987) e capacidade de promover a 

hidrólise da endotoxina bacteriana (Nelson-Filho et al., 2002; Silva et al., 2002; Oliveira 

et al., 2005; Desai e Chandler, 2009). No entanto, para que o hidróxido de cálcio 

apresente ação antimicrobiana, é necessário a sua permanência por períodos de 15 a 

30 dias no interior do canal radicular, pois sua ação ocorre por meio da liberação de 

íons hidroxila, originados de sua dissociação, que tornam o meio alcalino (Montagner 

et al., 2007).  

  Atualmente, esforços têm sido direcionados para buscar alternativas que 

sejam incorporadas ao tratamento endodôntico em única sessão, com a finalidade de 

se atingir um nível de sucesso equiparável ao obtido com o uso do curativo de demora 

com hidróxido de cálcio. Uma dessas alternativas é a Terapia Fotodinâmica 

Antimicrobiana (aPDT) que, recentemente, foi introduzida na Endodontia e tem sido 
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considerada uma estratégia promissora (Silva et al., 2012; Gursoy et al., 2013; Chrepa 

et al., 2014; Trindade et al., 2015).  

A aPDT pode ser definida como a erradicação de células-alvo por meio da 

combinação de um fotossensibilizador (corante) não tóxico e uma fonte de luz (laser) 

com comprimento de onda apropriado (Dougherty et al., 1998; Hamblin e Hasant, 

2004; Oliveira et al., 2007). O fotossensibilizador ativado reage com o oxigênio 

molecular e produz oxigênio altamente reativo, com indução da morte dos micro-

organismos (Wainwright, 1998).  

Os fotossensibilizadores possuem carga catiônica, podendo se ligar rapidamente 

e penetrar nas células bacterianas, apresentando um alto grau de seletividade aos 

micro-organismos, em relação às células do hospedeiro (Maisch et al., 2005). Assim, 

a utilização do laser de baixa intensidade permite diferenciar os tecidos do hospedeiro 

dos micro-organismos, pela captação dos fotossensibilizadores, os quais se unem aos 

micro-organismos alvo. Assim, apenas as células microbianas que captaram o 

fotossensibilizador, após aplicação do laser, são afetados pelo tratamento (Vahabi et 

al., 2011). 

Há diferentes famílias de fotossensibilizadores, os quais podem ser classificados 

de acordo com o comprimento de onda capaz de realizar sua ativação. Os 

fotossensibilizadores ativados com 400-500nm de comprimento de onda apresentam 

pouca penetração nos tecidos (Profio e Doiron 1987). Por outro lado, os 

fotossensibilizadores da família das fenotiazinas, os quais são fotoativados pela luz 

com comprimento de onda que varia de 620-700nm, parecem ser os mais indicados 

para o tratamento de infecções periodontais e endodônticas, por apresentarem um 

maior poder de penetração (Komerik et al., 2002; Qin et al., 2008; De Almeida et al., 

2008; Souza et al., 2010). Estudos desenvolvidos em modelo animal e em humanos 

com aPDT têm demonstrado que esta terapia reduz o número de micro-organismos 

(Komerik et al., 2003; Komerik et al., 2006; Hayek et al., 2005; Novaes et al., 2012), 

e seu uso em diversas condições infecciosas pode ser preconizado (Komerik et al., 

2000; Spikes e Jori, 1987; Malik et al., 1990).  

A eficácia antimicrobiana da aPDT na terapia endodôntica tem sido avaliada em 

diversos estudos in vitro, ex vivo, in vivo (Soukos et al., 2006; Foschi et al., 2007; 

Fimple et al., 2008; Garcez et al., 2008; Garcez et al.,2010; Ng et al., 2011; Silva et 
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al., 2012; Yildirim et al., 2013; Xhevdet et al., 2014; da Frota et al., 2015; Borsatto et 

al., 2016) e, inclusive, em recentes revisões da literatura (Chrepa et al., 2014; Trindade 

et al., 2015). Embora os resultados sejam satisfatórios no combate à infecção 

endodôntica, ainda não há evidências científicas suficientes para indicar com 

segurança o uso da aPDT em substituição às técnicas convencionais de tratamento.  

O efeito e a extensão dos danos teciduais da aPDT aos tecidos alvos dependem 

de diversos fatores como: tipo, dose, tempo de aplicação e localização dos 

fotossensibilizadores; disponibilidade de oxigênio; e parâmetros relacionados à fonte 

de luz, incluindo o comprimento de onda (nm), a densidade de potência (mW/cm2) e 

a fluência de energia (J/cm2) (Chrepa et al., 2014). Dessa forma, muitas variáveis 

podem influenciar o resultado desta terapia. Pesquisas recentes sugerem a 

necessidade de estudos adicionais para se otimizar e padronizar o protocolo da aPDT 

para ser utilizado clinicamente (Silva et al., 2012; Chrepa et al., 2014; Trindade et al., 

2015), promovendo efeito antimicrobiano, porém preservando a vitalidade e 

funcionalidade dos tecidos e das células do organismo. 

Para a ativação do fotossensibilizador, os lasers têm sido a fonte de luz mais 

indicada para a aPDT (Bouillaguet et al., 2010; Gursoy et al., 2013). Especificamente 

para Endodontia, sugere-se o uso de fibras ópticas intracanal para aumentar a sua 

eficácia (Garcez et al., 2010). A Helbo (Bredent medical, Senden, Germany) 

desenvolveu um sistema específico para o uso da aPDT na Endodontia, que permite 

uma exposição tridimensional à luz em toda a extensão do canal radicular por meio de 

uma ponta de fibra óptica flexível. Adicionalmente, o fotossensibilizador é apresentado 

em aplicador plástico com cânula de uso único, que facilita a aplicação do corante no 

interior do canal radicular (http://www.helbo.de/en/dentist-information/the-therapy-

system.html). Até o momento, não há estudos in vivo publicados na literatura 

avaliando este sistema específico para Endodontia. 

Assim, a aPDT como modalidade terapêutica vem sendo cada vez mais estudada 

na Odontologia e, especificamente em Endodontia (Seal et al., 2002, Foschi et al., 

2007; Fimple et al., 2008; Fonseca et al, 2008, Garcez et al., 2008; Garcez et al., 2010; 

Silva et al., 2012), evidenciando sua eficácia. Porém, é importante estabelecer 

parâmetros para o uso seguro da aPDT em condições clínicas, por meio de estudos in 

vivo, de forma a promover a eliminação dos micro-organismos sem ocasionar danos 

http://www.helbo.de/en/dentist-information/the-therapy-system.html
http://www.helbo.de/en/dentist-information/the-therapy-system.html
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às células dos tecidos sadios, uma vez que a maioria dos estudos são limitados à 

avaliação dos efeitos antimicrobianos da aPDT. Além disso, não há ainda estudos 

publicados direcionados à avaliação de mediadores da osteoclastogênese, em dentes 

tratados endodonticamente com aPDT.   

Pelo exposto, o objetivo do presente estudo foi avaliar, in vivo, o efeito do uso 

da aPDT utilizada para o tratamento de canais radiculares em sessão única, em dentes 

de cães com lesão periapical induzida experimentalmente, em comparação ao 

tratamento em duas sessões utilizando curativo de demora à base de hidróxido de 

cálcio. A hipótese testada foi de que a aPDT associada ao tratamento endodôntico em 

sessão única resultaria na ocorrência de processo de reparo semelhante ao 

proporcionado pelo uso do curativo de demora entre sessões.  
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PROPOSIÇÃO 

 

 

 

Objetivo geral: 

O objetivo deste estudo foi avaliar, in vivo, o efeito da aPDT no tratamento de 

dentes de cães com lesão periapical induzida experimentalmente. 

Objetivos específicos: 

- Descrever as características das regiões apical e periapical e efetuar a contagem 

do número de células inflamatórias, em microscopia de luz convencional. 

- Mensurar a extensão da área microscópica correspondente às lesões 

periapicais, por microscopia de fluorescência. 

- Avaliar a porcentagem de redução da extensão radiográfica das lesões 

perapicais. 

- Identificar por imunohistoquímica marcadores da osteoclastogênese (RANK, 

RANKL e OPG). 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

O projeto de pesquisa foi aprovado pela Comissão de Ética no Ensino e na 

Pesquisa em Animais da Universidade de São Paulo (Processo n° 19/2012) (Anexo A) 

e foi realizado de acordo com as normas da International Organization for 

Standardization (ISO) n° 7405:2008. 

Animais  

Foram utilizados 6 cães provenientes de uma mesma ninhada, sem raça 

definida, de ambos os gêneros, com 12 meses de idade e pesando, em média, 15 

quilos, adquiridos do Biotério Central da Universidade Federal de Santa Catarina.  

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

molares inferiores de cada cão, totalizando 48 dentes (96 canais radiculares), 

distribuídos em 4 grupos, conforme descrito na Tabela 1.  

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

Preto da Universidade de São Paulo, com livre acesso à água e dieta padrão da 

Unidade, durante todo o período de experimentação. 

 

 

Tabela 1. Materiais utilizados, distribuição do número de dentes (raízes) para cada grupo e 
períodos    experimentais  

 

 

  

Grupo Tratamento 
no de dentes 

(raízes) 

Período 

Experimental 

I Tratamento endodôntico em duas 
sessões com utilização de curativo de 
demora (Calen®)  

12 dentes   
(24 raízes) 

120 dias 

II Tratamento endodôntico em uma única 
sessão com utilização da aPDT 

12 dentes  
(24 raízes) 

120 dias 

III Tratamento endodôntico em duas 
sessões com utilização de curativo de 
demora (Calen®) 

12 dentes  
(24 raízes) 

180 dias 

IV Tratamento endodôntico em uma única 
sessão com utilização da aPDT 

12 dentes  
(24 raízes) 

180 dias 
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Indução das lesões periapicais 

Para a realização dos procedimentos operatórios, inicialmente os animais foram 

pré-anestesiados, por meio de injeção por via endovenosa de 1mg/kg de peso de 

Neozine (Aventis Pharma Ltda, Souzano, SP – Brasil), 15 minutos antes do ato 

operatório. 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 realizar 

a anestesia inalatória. Após a intubação com sonda endotraqueal, a manutenção da 

anestesia foi realizada com Isoflurano (Abbott Laborat. Do Brasil Ltda. – Rio de Janeiro 

– RJ), utilizando o aparelho para anestesia inalatória Takaoka KT-20 (Takaoka Ind. e 

Com., São Paulo, SP, Brazil). Durante todo o ato operatório, os animais foram mantidos 

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

Ltda. – Ribeirão Preto – Brasil). 

Foi efetuado o exame radiográfico periapical dos dentes utilizados no estudo, 

com filmes periapicais Ultraspeed® – tamanho 2 (Eastman Kodak Company - Rochester 

- USA) e aparelho de raios-X odontológico Heliodent® (Siemens - New York - USA), 

com 60 kVp e 10 mA e tempo de exposição de 1 segundo. As radiografias foram 

reveladas pelo método tempo/temperatura e arquivadas em cartelas plásticas.  

Todo o instrumental utilizado nos procedimentos operatórios foi esterilizado em 

autoclave a 121oC, por 20 minutos. A profilaxia dental foi realizada com o objetivo de 

remover cálculo e biofilme dental. 

 Foram induzidas lesões periapicais nos 48 dentes selecionados para o estudo, 

de acordo com a técnica preconizada por Leonardo et al. (1993), como descrito a 

seguir. A abertura coronária oclusal foi realizada nos dentes selecionados utilizando 

pontas diamantadas esféricas no 1015 (K.G. Sorensen – São Paulo – Brasil) montadas 

em caneta de alta rotação, refrigeradas a ar e água sendo, a seguir, substituídas por 

pontas tronco-cônicas, de extremidade inativa no 3082 (K.G. Sorensen – São Paulo – 

Brasil). 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. 

Foi realizada a remoção da polpa coronária com cureta e irrigação da câmara 

pulpar com hipoclorito de sódio a 2,5%, seguida da exploração do canal radicular com 
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lima tipo K n° 15 (Dentsply / Maillefer – Suíça), até a parada no platô apical o qual se 

localiza, aproximadamente, a 2 mm do ápice radicular. 

Após o descolamento da polpa radicular, foi efetuada sua remoção com uma 

lima Hedströen (Dentsply / Maillefer). Após a remoção da polpa radicular, com o 

objetivo de contaminação, os canais radiculares foram mantidos expostos ao meio 

bucal, durante 7 dias quando, então, sob nova anestesia geral, foi realizada a remoção 

dos resíduos da câmara pulpar com auxílio de curetas e de irrigação com água 

destilada. Após a secagem e colocação de uma mecha de algodão na câmara pulpar, 

foi efetuado o selamento coronário com cimento à base de óxido de zinco e eugenol 

(IRM® – Dentsply Industria e Comercio Ltda. – Petrópolis – RJ – Brasil). 

O analgésico Cloridrato de Tramadol (Anangon® – Laboratórios Biosintética 

Ltda. – São Paulo – SP) foi utilizado, visando a diminuição da sensibilidade pós-

operatória, administrado por via endovenosa (Solução injetável de 50 mg), na 

dosagem de 3 mg/Kg de peso do animal, uma vez ao dia, por 3 a 4 dias. Os animais 

foram observados diariamente pelo médico veterinário do canil, para verificar se 

estavam se alimentado normalmente. 

Foram realizados controles radiográficos quinzenais, até serem observadas 

imagens radiolúcidas, sugestivas de lesão periapical crônica, que ocorreu 

aproximadamente após 45 dias do selamento provisório.  

 

Neutralização do conteúdo séptico-tóxico e preparo biomecânico dos canais 

radiculares 

Após constatação das imagens radiolúcidas, ou seja, de lesões periapicais 

crônicas experimentalmente induzidas, os dentes selecionados foram isolados com 

dique de borracha, sendo realizada a anti-sepsia do campo operatório com peróxido 

de hidrogênio a 3%, seguida pela aplicação de digluconato de clorexidina a 2,0%. O 

cimento provisório e a mecha de algodão da câmara pulpar foram removidos e os 

canais radiculares submetidos à neutralização imediata do conteúdo séptico-tóxico 

aplicando o princípio coroa/ápice, de acordo com Leonardo (2005), sendo empregadas 

limas tipo K, introduzidas no canal radicular progressivamente, com diminuição 

gradativa de diâmetros, acompanhadas pela irrigação/aspiração e nova inundação com 

solução de hipoclorito de sódio a 2,5%. 
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Em seguida, foi realizada a tomada radiográfica periapical, pela técnica da 

bissetriz, objetivando-se realizar a odontometria para a obtenção do Comprimento Real 

do Dente (CRD) e, consequentemente, o Comprimento Real de Trabalho (CRT), 

estabelecido aproximadamente 2mm aquém do ápice radiográfico. 

Determinada a odontometria, o forame apical foi então alargado 

mecanicamente com limas tipo K de nos 15, 20 e 25 no CRD, sendo esta última lima 

designada de Instrumento Apical Foraminal (IAF), utilizada para padronização do 

diâmetro de abertura apical dos dentes em estudo. Na mesma sessão foi realizado o 

preparo biomecânico, empregando instrumentos de níquel-titânio do Sistema Protaper 

Universal (Dentsply/Maillefer) até o CRT. Após a utilização de cada instrumento, foi 

realizada irrigação / aspiração / inundação dos canais radiculares com solução de 

hipoclorito de sódio a 2,5%. 

Terminado o preparo biomecânico, uma lima tipo K no 25 (IAF) foi novamente 

utilizada em todo CRD, para remoção de possíveis raspas de dentina e resíduos 

acumulados na região do forame apical, em decorrência do preparo biomecânico. 

 Após nova irrigação e aspiração, os canais radiculares foram secos com pontas 

de papel absorvente esterilizadas de calibre compatível com o diâmetro do último 

instrumento utilizado no CRT. 

Os canais radiculares foram então divididos em 4 grupos experimentais. Para 

que todas as variáveis fossem testadas em um mesmo animal, e em diferentes 

quadrantes, cada hemiarco recebeu um tipo de tratamento, em sistema de rodízio. 

Assim, os dentes utilizados nos diferentes protocolos de tratamento não ficaram 

próximos uns dos outros.  

 

Curativos 

 

Grupo I e III: os canais radiculares desses grupos foram preenchidos com 

pasta à base de hidróxido de cálcio (Calen® – S.S. White Artigos Dentários Ltda. – Rio 

de Janeiro – RJ – Brasil), empregada com o auxílio da seringa rosqueável ML (S.S. 

White Artigos Dentários Ltda. – Rio de Janeiro- Brasil) e agulha longa 27G (Septoject 

XL – Septodont – França), com tope de borracha, na medida do CRT. Com a finalidade 

de proporcionar seu contato com a superfície apical externa, foi realizado um pequeno 
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extravasamento da pasta, sendo realizadas tomadas radiográficas para a comprovação 

do preenchimento total dos canais radiculares e do extravasamento. 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, após novo isolamento absoluto, o curativo foi removido por meio de irrigações 

sucessivas com solução salina esterilizada e os canais radiculares foram secos com 

pontas de papel absorvente. A seguir, os canais foram obturados com o cimento AH 

Plus (Dentsply, De Trey, Konstanz, Germany) e cones de guta-percha. Após o corte do 

excesso da obturação e a condensação vertical, as câmaras pulpares foram limpas, 

sendo os dentes restaurados com amálgama de prata (Velvalloy – S.S.White Art. Dent. 

Ltda. – Rio de Janeiro – RJ), condensado sobre uma base de cimento de ionômero de 

vidro (Vidrion R).  

 

Grupo II e IV: Após o preparo biomecânico, os canais radiculares foram 

condicionados com o fotossensibilizador (Figura 1A) à base de fenotiazina na 

concentração de 10mg/mL (Helbo Blue, BREDENT Medical, Senden, Germany), com 

volume de 70μL, durante 1 minuto. Decorrido esse período, os canais radiculares foram 

irrigados com água destilada esterilizada e irradiados com um laser de diodo (Helbo 

Therapielaser, Helbo Photodynamic Systems Grieskirchen, Áustria) (Figura 1B) portátil, 

movido a bateria, com 20 mW de potência, comprimento de onda de 660nm e 

irradiância de 60mW/cm2, por meio de fibra óptica flexível (Figura 1C), 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 irradiação, a fibra foi colocada no 

interior do canal radicular, no seu comprimento total. A técnica empregada para 

aplicação do laser foi descrita por Anić et al. (1996), ou seja, por meio de movimento 

vertical do ápice para a cervical, percorrendo 2mm por segundo. O fotossensibilizador 

foi irradiado como recomendado pelo fabricante, durante 1 minuto, num modo de onda 

contínua. A fluência entregue ao fotossensibilizador foi de 3,3J/cm2. A seguir, após 

irrigação com soro fisiológico e secagem com pontas de papel absorvente esterilizadas, 



40 | Material e Métodos 

os canais radiculares foram obturados com o cimento AH Plus e restaurados, da mesma 

maneira descrita para o Grupo I.  

 

 

Figura 1. (A) Fotossensibilizador em embalagem individual descartável - Helbo Blue. (B) Laser Helbo 

Therapielaser. (C) Fibra óptica flexível descartável - Helbo 3D Pocket Probe. 

Após o término dos procedimentos operatórios foi efetuado o exame 

radiográfico e a aplicação de 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 durante todo o período experimental para observação de 

possíveis mudanças nos hábitos alimentares e desenvolvimento de processos 

inflamatórios ou supuração dos tecidos, dentre outras anormalidades. 

Decorridos os períodos experimentais de 120 dias (Grupos I e II) e 180 dias 

(Grupos III e IV), as hemi-arcadas foram radiografadas, da mesma maneira descrita 

anteriormente, e os animais foram submetidos à eutanásia, como descrito a seguir: 

1. Tranquilização com Neozine injetável, na dosagem de 1mg/kg de peso. 

2. Após 15 minutos, foi efetuada a anestesia com Tiopental (CRISTÁLIA - 

Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda., Itapira, Brasil) endovenoso, na dosagem de 

25mg/kg de peso, injetado lentamente. 

3. Em seguida, foi efetuada a eutanásia com cloreto de potássio a 20%, 

endovenoso, na dosagem de 100mg/kg de peso, injetado lentamente. 

As maxilas e mandíbulas foram dissecadas com auxílio de um bisturí, reduzidas 

em seu volume e as peças lavadas em água corrente. Para facilitar o processamento 

histotécnico, o material foi seccionado utilizando discos diamantados, sob constante 
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refrigeração com água, sendo obtidos blocos das peças anatômicas contendo os 

dentes individualmente.  

Processamento histotécnico  

As peças foram submetidas à fixação em solução de formol tamponado a 10%, 

por 72 horas, à temperatura ambiente. Em seguida, foram lavadas em água corrente 

por, aproximadamente, 4 horas. Para descalcificação das peças foi utilizada solução à 

base de EDTA a 10% e pH 7,4 (EDTA Disodium Salt Dihydrate – Merck –– Darmstadt, 

Alemanha). As peças foram mantidas nesta solução à temperatura ambiente, sobre 

leve agitação (8 horas/dia), trocada semanalmente, até sua completa descalcificação, 

a qual ocorreu após 60 dias aproximadamente. 

A completa desmineralização das amostras foi avaliada por meio da penetração 

de uma agulha nos tecidos para verificação da sua consistência e por meio de exame 

radiográfico das peças. 

Concluída a desmineralização, as peças foram neutralizadas em solução de 

sulfato de sódio a 5% (Sulfato de Sódio Anidro – J.T.Baker – Xalostoc – México) por 

24 horas, lavadas em água corrente por 24 horas, desidratadas em concentrações 

crescentes de álcool (70% e 95% por 30 minutos cada; 2 trocas de 100% por 20 

minutos cada; e duas trocas de álcool 100% por 40 minutos cada) (Alcohol Etilico 

Absoluto - J.T. Baker – Xalostoc – México), diafanizadas em xilol (2 banhos de 20 

minutos e 1 de 40 minutos) (Xylol® - Merck – Darmstadt – Alemanha) e incluídas em 

parafina (Histosec® Pastillen – Merck – Darmstadt – Alemanha), de acordo com a 

rotina histotécnica.  

Os blocos contendo os dentes individualizados foram reduzidos pela microtomia 

a cortes seriados longitudinais com 5 µm de espessura em micrótomo (Leica RM2145; 

Microsystems GmbH, Wetziar) no sentido mésio-distal. Os cortes foram obtidos em 

toda a extensão da lesão periapical. Para cada raiz foram obtidas, em média, 14 

secções. 
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Análise microscópica descritiva das características das regiões apical e 

periapical 

 

 Para a análise descritiva das regiões apical e periapical, as lâminas foram 

coradas pela Hematoxilina e Eosina (HE). A análise microscópica foi realizada em 

microscópio Axio Imager.M1 (Carl Zeiss MicroImaging GmbH, Göttingen, Germany), 

acoplado a uma câmera AxioCam MRc5 camera (Carl Zeiss MicroImaging GmbH).  

  Foi registrada a descrição das características dos tecidos apicais e periapicais, 

de acordo com os seguintes parâmetros (de Rossi et al., 2008; da Silva et al., 2012):  

- Cemento apical: características da superfície (regular ou irregular). 

- Ligamento periodontal: extensão (normal ou aumentada), característica do 

infiltrado celular inflamatório, presença de edema de fibras colágenas. 

- Osso alveolar: ausência/presença de reabsorção, osteoblastos e osteoclastos.  

 

Análise microscópica semi-quantitativa 

 

Adicionalmente, foi realizada análise semi-quantitativa (sistema de escores), de 

acordo com os seguintes parâmetros: 

- Espessura do ligamento periodontal: 0. Normal, 1. Suavemente aumentada, 2. 

Moderadamente aumentada, 3. Severamente aumentada. 

- Intensidade do infiltrado inflamatório: 0. Ausente, 1. Suave, 2. Moderada, 3. 

Severa.  

- Reabsorção de cemento e osso alveolar: 0. Ausente, 1. Presente. 

- Selamento biológico após tratamento endodôntico: 0. Ausente, 1. Parcial, 2. 

Total. 

 

Análise em microscopia de fluorescência 

 

A avaliação morfométrica do tamanho da lesão periapical foi realizada nos 

espécimes corados com HE, utilizando o microscópio Axio Imager.M1, em aumento de 

1,25x, operando no modo fluorescente (Silva et al., 2012; Bezerra da Silva et al., 2014; 

Cohenca et al., 2015). Para cada espécime, a extensão (área) da lesão periapical foi 
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delimitada e mensurada em mm2, usando o software Axio Vision Rel 4.8. A delimitação 

da lesão excluiu as áreas intactas (ligamento periodontal, cemento e osso alveolar), 

facilmente identificadas pela sua forte fluorescência verde, e incluiu áreas de 

reabsorção e infiltrado inflamatório, identificadas pela ausência de fluorescência e 

aparência escura. 

 

Análise Radiográfica 

 

De forma padronizada, foram tomadas radiografias no início do tratamento (dia 

0) e 120 dias (Grupo I e II) e 180 dias (Grupo III e IV) após a obturação dos canais 

radiculares. Posicionadores foram empregados em todas as tomadas radiográficas. O 

aparelho de raio-x odontológico Heliodent (Siemens, Erlanger, Alemanha) foi usado 

com parâmetros de exposição definidos a 60kV, 10mA e 0,4 segundos, empregando 

películas periapicais Ultraspeed. Os filmes foram processados de acordo com o método 

de tempo/temperatura. 

As imagens foram digitalizadas e transferidas para o programa Image J (Versão 

1,28 u, Institutos Nacionais de Saúde, Washington, DC, EUA), para a mensuração das 

lesões periapicais e registro dos resultados. 

Para cada par de imagens, as áreas radiolúcidas das lesões periapicais, quando 

presentes, foram demarcadas e medidas por um único examinador calibrado, cego 

para os grupos em análise, em mm2. A percentagem de redução do tamanho das 

lesões periapicais, comparando-se os períodos pré e pós-tratamento, foi calculada para 

cada grupo. 

 

Análise imunohistoquímica 

 

A análise imunohistoquímica foi realizada para identificação e localização de 

marcadores envolvidos na osteoclastogênese (RANK, RANKL e OPG). As reações foram 

realizadas utilizando o método do complexo avidina-biotina-peroxidase (método 

indireto). Os cortes histológicos foram desparafinizados e hidratados de forma 

rotineira. A recuperação antigênica foi realizada com calor, utilizando tampão citrato 

(pH=6,0) em forno de microondas (2 vezes, por 10 segundos cada). Após retorno à 
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temperatura ambiente, as lâminas foram lavadas 2 vezes por 5 minutos com PBS e 1 

vez com solução PBS/Triton a 0,5% (Sigma-Aldrich Corporation, Saint Louis, EUA), 

também por 5 minutos. O bloqueio da peroxidase endógena foi realizado com peróxido 

de hidrogênio a 3%, por 20 minutos, sob proteção da luz. 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 refrigerador com os anticorpos primários diluídos em BSA a 1%: anti-RANK 

(polyclonal rabbit antibody H300 sc:9072; Santa Cruz Biotechnology Inc.; diluído 

1:700), anti-RANKL (polyclonal goat antibody n-19 sc:7628; Santa Cruz Biotechnology 

Inc.; diluído 1:400) e anti-OPG (polyclonal goat antibody n-20 sc:8468; Santa Cruz 

Biotechnology Inc.; diluído 1:700). Após retornarem à temperatura ambiente, as 

lâminas foram lavadas com PBS e incubadas com anticorpo secundário biotinilado 

(goat anti-rabbit IgG-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 colocado o complexo avidina-biotina-peroxidase (ABC kit, Vectastain; 

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. A identificação de 

marcadores da osteoclastogênese (RANK, RANKL e OPG) foi realizada em microscópio 

Axio Imager.M1 sob luz convencional. Os resultados foram expressos de maneira 

qualitativa, levando-se em consideração a presença/ausência e a localização das 

marcações, como descrito por da Silva et al. (2012). 

Análise Estatística 

 Os dados obtidos foram submetidos à análise estatística empregando-se o teste 

de Mann-Whitney e, para dados dicotômicos, o teste exato de Fisher. Os testes foram 

realizados utilizando o software GraphPad Prism - version 5.0 (GraphPad Software Inc., 

San Diego, CA, USA). O nível de significância adotado foi de 5%. 
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RESULTADOS 

 

Análise microscópica descritiva  

 

Período de 120 dias:  

A análise microscópica descritiva evidenciou que, no grupo I (tratamento 

endodôntico em duas sessões com utilização de curativo de demora com pasta à base 

de hidróxido de cálcio), os espécimes apresentaram áreas cementárias reparadas, com 

numerosos feixes colágenos no ligamento periodontal e presença suave de células 

inflamatórias difusas. A espessura do ligamento periodontal era suavemente 

aumentada. 

No grupo II (tratamento endodôntico em uma única sessão com utilização da 

aPDT), as áreas de reabsorção cementária não estavam reparadas em alguns casos e 

havia a presença de células inflamatórias, predominantemente mononucleadas, além 

de poucos delicados feixes de fibras colágenas. A superfície óssea encontrava-se 

frequentemente desnuda. 

 

Período de 180 dias: 

 No grupo III (duas sessões de tratamento endodôntico com utilização de 

curativo de demora com pasta à base de hidróxido de cálcio), os espécimes 

apresentaram áreas cementárias reparadas, com numerosos feixes colágenos no 

ligamento periodontal e presença escassa de células inflamatórias difusas. Na maioria 

dos espécimes a espessura do ligamento periodontal era normal ou suavemente 

aumentada e mostrava um processo de reparo avançado. 

No grupo IV (uma sessão de tratamento endodôntico com utilização da aPDT), 

as áreas de reabsorção cementária não estavam reparadas e havia leve presença de 

células inflamatórias, predominantemente mononucleadas e presença moderada de 

delicados feixes de fibras colágenas e fibroblastos jovens. 

A Figura 2 apresenta as imagens representativas de cada tratamento, 

evidenciando os eventos histopatológicos observados. 
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Figura 2. Fotomicrografias de secções microscópicas em HE representativas dos 

grupos avaliados.  

Grupos I e III: 

(A) Vista panorâmica do ápice da raiz mostrando ligamento periodontal normal, 

ausência de células inflamatórias e selamento biológico parcial. 

(B) Região do ápice mostrando intensa formação de tecido mineralizado apical recém-

formado. Ligamento periodontal com presença moderada de células inflamatórias. 

Osso alveolar com intensa presença de osteoblastos na sua superfície.  

(C) Presença de selamento biológico apical. Ligamento periodontal normal e osso 

alveolar mostrando fase final de reparo. 

 

Grupos II e IV:  

(D) Região do ápice radicular mostrando áreas de reabsorção não reparadas. 

Ligamento periodontal moderadamente aumentado, com presença moderada de 

células inflamatórias.  

(E) Ausência de selamento biológico apical e suave presença de células inflamatórias.  

(F) Intensa dissociação fibrillar destacado em uma ampliação maior.  

 

Barras de escala = 50 µm. 
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Análise microscópica semi-quantitativa 

 

Período de 120 dias: 

Os resultados obtidos na análise semi-quantitativa (escores), após 120 dias, 

estão apresentados nas Figuras 3 e 4. A análise estatística revelou que, com relação à 

espessura do ligamento periodontal, após 120 dias de tratamento, houve diferença 

significante entre os grupos (p<0,0001) sendo que, no grupo I, o ligamento estava 

normal em 10% dos espécimes, suavemente aumentado em 60% e moderadamente 

aumentado em 30%. Não houve casos de ligamento severamente aumentado nesse 

grupo. Por outro lado, o grupo II não apresentou espécimes (0%) com ligamento 

normal, enquanto que 20% apresentaram-se com ligamento suavemente aumentado, 

70% moderadamente aumentado e 10% com ligamento severamente aumentado. 

Com relação à intensidade do infiltrado inflamatório, no período de 120 dias, 

houve diferença significante entre os grupos (p<0,0001), sendo que o grupo I 

apresentou 50% de infiltrado ausente e 50% suave, enquanto que o grupo II 

apresentou 40% ausente, 40% suave, 15% moderado e 5% severo. 

Com relação à presença ou ausência de reabsorção de cemento e osso alveolar, 

após 120 dias, houve diferença significante entre os grupos (p=0,0015), sendo que 

100% dos espécimes do grupo I não apresentam reabsorção, enquanto que no grupo 

II, em 10% havia presença de reabsorção. 

 Com relação à presença de selamento biológico, após 120 dias, também foi 

possível observar diferença significante entre os grupos (p<0,0001). O grupo I 

apresentou 50% de selamento ausente, 17% de selamento parcial e 33% de 

selamento total; enquanto que o grupo II apresentou 95% de selamento ausente, 5% 

de selamento parcial e nenhum caso de selamento total. 
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Figura 3. Gráficos dos resultados da análise semi-quantitativa (escores), após 120 dias, com relação 

à espessura do ligamento periodontal e intensidade do infiltrado inflamatório. * indica 

diferença estatisticamente significante entre os grupos (p<0,05). 
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Figura 4. Gráficos dos resultados da análise semi-quantitativa (escores), após 120 dias, com relação à 

reabsorção do cemento e osso alveolar e presença de selamento biológico. * indica diferença 

estatisticamente significante entre os grupos (p<0,05). 
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Período de 180 dias: 

Os resultados obtidos na análise semi-quantitativa (escores), após 180 dias, 

estão apresentados nas Figuras 5 e 6. A análise estatística revelou que com relação à 

espessura do ligamento periodontal, após 180 dias de tratamento, houve diferença 

estatisticamente significante entre os grupos (p< 0,0001), sendo que no grupo III, o 

ligamento estava normal em 35% dos espécimes, suavemente aumentado em 20%, 

moderadamente aumentado em 20% e severamente aumentado em 25%. Por outro 

lado, o grupo IV apresentou 5% dos espécimes com ligamento normal, 35% com 

ligamento suavemente aumentado, 55% moderadamente aumentado e 5% com 

ligamento severamente aumentado. 

Com relação à intensidade do infiltrado inflamatório, no período de 180 dias, 

não houve diferença significante entre os grupos (p=0,6714), sendo que o grupo III 

apresentou 40% de infiltrado inflamatório ausente, 55% suave e 5% moderado; 

enquanto que o grupo IV apresentou 34% ausente, 61% suave e 5% moderado. 

Com relação à presença ou ausência de reabsorção de cemento e osso alveolar, 

após 180 dias, houve diferença significante entre os grupos (p=0,0015), sendo que 

85% dos espécimes do grupo III não apresentam reabsorção, enquanto que no grupo 

IV, em 34% havia presença de reabsorção. 

 Com relação à presença de selamento biológico apical, após 180 dias, também 

foi possível observar diferença entre os grupos (p<0,0001). O grupo III apresentou 

52% de selamento ausente, 29% de selamento parcial e 19% de selamento total; 

enquanto que o grupo IV apresentou 89% de selamento ausente, 11% de selamento 

parcial e nenhum caso de selamento biológico apical total. 
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Figura 5. Gráficos dos resultados da análise semi-quantitativa (escores), após 180 dias, com relação à 

espessura do ligamento periodontal e intensidade do infiltrado inflamatório. * indica 

diferença estatisticamente significante entre os grupos (p<0,05).  
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Figura 6. Gráficos dos resultados da análise semi-quantitativa (escores), após 180 dias, com relação à 

reabsorção do cemento e osso alveolar e presença de selamento biológico. * indica diferença 

estatisticamente significante entre os grupos (p<0,05). 
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Análise em microscopia de fluorescência 

 

 A Figura 7 ilustra a comparação da mensuração da área das lesões periapicais 

(mm2), em microscopia de fluorescência, entre os grupos I e II (120 dias) e III e IV 

(180 dias). A análise dos dados, evidenciou diferença significante entre os grupos após 

120 dias (p=0,0004) e após 180 dias (p=0,0081) sendo que, para ambos os períodos 

de avaliação, o grupo que recebeu duas sessões de tratamento endodôntico com 

utilização de curativo de demora com pasta à base de hidróxido de cálcio apresentou 

lesões periapicais significantemente menores, em comparação ao grupo que recebeu 

uma sessão de tratamento endodôntico com utilização da aPDT. 
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Figura 7. Box plot apresentando valor mínimo, primeiro quartil, mediana, terceiro quartil e valor 

máximo, após comparação da mensuração da área das lesões periapicais (mm2), em 

microscopia de fluorescência, entre os dois tratamentos (tratamento endodôntico em duas 

sessões utilizando curativo com pasta à base de hidróxido de cálcio – I e III versus uma 

sessão de tratamento endodôntico com utilização da aPDT – II e IV), após 120 dias e 180 

dias. Letras diferentes indicam diferença estatisticamente significante (p<0,05). 
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Análise Radiográfica 

 

A comparação entre os dois tratamentos evidenciou diferença significante com 

relação à porcentagem de redução radiográfica das lesões periapicais, nos dois 

períodos avaliados: 120 dias (p=0,0008) e 180 dias (p=0,0195). Para ambos os 

períodos de avaliação, o grupo que recebeu o curativo de demora com pasta à base 

de hidróxido de cálcio apresentou maior porcentagem de redução das lesões 

periapicais (p<0,05) (Figura 8). 
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Figura 8. Box plot apresentando valor mínimo, primeiro quartil, mediana, terceiro quartil e valor 

máximo, após comparação da porcentagem de redução da lesão entre os dois tratamentos 

(tratamento endodôntico em duas sessões utilizando curativo com pasta à base de hidróxido 

de cálcio – I e III versus uma sessão de tratamento endodôntico com utilização da aPDT – 

II e IV), após 120 dias e 180 dias. Letras diferentes indicam diferença estatisticamente 

significante (p<0,05). 
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Análise imunohistoquímica 

 

 Aos 120 dias, no Grupo I (duas sessões de tratamento endodôntico com 

utilização de curativo de demora com pasta à base de hidróxido de cálcio), a marcação 

para RANKL foi pouco intensa nas lacunas cementárias e na região periapical. Quando 

presente, localizava-se principalmente nas células polimorfonucleadas. A marcação 

para OPG estava presente somente em poucos osteoclastos e ausente nas lacunas 

cementárias. Marcação para RANK foi encontrada nos cementócitos presentes nas 

lacunas cementárias. Estes resultados indicam presença reduzida de sinalização pró-

reabsorção.   

 No Grupo II (uma sessão de tratamento endodôntico com utilização da aPDT), 

foi identificada marcação positiva para RANKL nas lacunas cementárias e na lesão 

periapical, principalmente nas células polimorfonucleadas próximas ao forame. 

Marcações positivas nas lacunas cementárias e nos osteoblastos estavam presentes. 

Marcação muito leve para OPG estava presente nas lacunas cementárias. RANK foi 

pouco expresso na lesão periapical, em algumas células polimorfornucleadas e 

mononucleadas. Estes resultados indicam a presença de sinalização pró-reabsorção. 

Aos 180 dias, no Grupo III (duas sessões de tratamento endodôntico com 

utilização de curativo de demora com pasta à base de hidróxido de cálcio), observou-

se que houve redução na expressão de RANKL nas lacunas cementárias. Os 

fibroblastos, cementoblastos e osteoblastos não apresentavam marcação para RANKL. 

A marcação para OPG estava presente principalmente nas células polimorfonucleadas 

e osteoblastos, sendo possível observar a linha de neoformação óssea bem delimitada, 

indicando um processo de remodelação óssea. Para RANK, quando haviam células 

polimorfonucleadas, estas estavam positivamente marcadas. 

 Aos 180 dias, no Grupo IV (uma sessão de tratamento endodôntico com 

utilização da aPDT), foram mantidas as marcações positivas para RANKL nas lacunas 

cementárias e na lesão periapical próxima às áreas de reabsorção. Osteoclastos 

presentes nas margens da lesão expressaram RANKL, indicando manutenção ou 

ausência do controle da reabsorção. Foi observada marcação para OPG nas lacunas 

cementárias e nas células mononucleadas e fibroblastos. Para RANK, as lacunas 
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cementárias estavam bem marcadas e marcações positivas nos osteclastos estavam 

presentes, assim como em alguns macrófagos próximos à abertura foraminal.  

 Resumidamente, nos grupos I, II e IV, as marcações para RANK, RANKL e OPG 

indicaram sinalização pró-reabsortiva, embora a marcação para RANKL no grupo I 

tenha sido pouco intensa.  Já no grupo III, as marcações evidenciaram ocorrência de 

neoformação óssea. 

 As Figuras 9 e 10 apresentam as imagens representativas da análise 

imunohistoquímica de cada tratamento. 
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Figura 9. Fotomicrografias de cortes microscópicos representativos dos grupos I e III, 

submetidos à técnica de imunohistoquímica, evidenciando a presença e localização dos 

marcadores da osteoclastogênese RANKL (A,B), OPG (C,D) e RANK (E,F).  

Barras de escala = 50 µm. 
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Figura 10. Fotomicrografias de cortes microscópicos representativos dos grupos II e 

IV, submetidos à técnica de imunohistoquímica, evidenciando a presença e localização 

dos marcadores da osteoclastogênese RANKL (A,B), OPG (C,D) e RANK (E,F).  

Barras de escala = 50 µm.  
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DISCUSSÃO 

 

O presente estudo foi estruturado com o objetivo de comparar a resposta de 

dentes de cães com lesão periapical frente ao tratamento endodôntico em duas 

sessões com pasta à base de hidróxido de cálcio, em comparação a um protocolo que 

utiliza a aPDT em uma única sessão. Os grupos submetidos ao tratamento em duas 

sessões foram considerados como referência, uma vez que os mecanismos de ação do 

hidróxido de cálcio têm sido amplamente estudados (Silva et al., 2008; Paula-Silva et 

al., 2010), e que a literatura demonstra, em estudos histopatológicos, que o protocolo 

de tratamento empregando esse medicamento proporciona maiores taxas de sucesso 

e promove reparo periapical (Desai e Chandler 2009; Vera et al., 2012; Silva et al., 

2014). 

O mecanismo de ação do hidróxido de cálcio é bem estabelecido (Desai e 

Chandler, 2009). Resumidamente, quando esse material entra em contato com os 

tecidos, libera íons cálcio e hidroxila, os quais induzem a formação de tecido 

mineralizado e o efeito antimicrobiano, respectivamente. O seu elevado pH, 

responsável pelo potencial antimicrobiano, promove uma área de necrose surperficial 

inicial, que é imediatamente seguida pela formação de colágeno e posterior 

mineralização (Manhart, 1982). 

Por outro lado, a aPDT é uma terapia baseada na utilização de um 

fotossensibilizador que, quando ativado por luz de comprimento de onda apropriado, 

gera oxigênio singleto e radicais livres (Hamblin e Hasan, 2004). Estas espécies 

citotóxicas são altamente reativas e são conhecidas por destruir vários componentes 

bacterianos, tais como parede celular, proteínas e ácidos nucléicos da membrana, 

resultando em morte celular (Dougherty et al., 1998; Sharman et al., 1999; Hamblin 

e Hasan, 2004; George e Kishen, 2008). 

Embora os estudos in vitro tenham demostrado elevado efeito antimicrobiano 

contra patógenos endodônticos utilizando a aPDT (Garcez et al., 2010; Kranz et al., 

2011; Ng et al., 2011; Siqueira e Rôças, 2011; da Frota et al., 2015; Susila et al., 

2016), apontaram a necessidade da padronização dos parâmetros para sua utilização 

clínica, de maneira que esta terapia promova a inativação fotodinâmica dos micro-

organismos, sem causar danos às células sadias. Além disso, em estudos in vivo na 

http://onlinelibrary.wiley.com/enhanced/doi/10.1111/iej.12486/#iej12486-bib-0007
http://onlinelibrary.wiley.com/enhanced/doi/10.1111/iej.12486/#iej12486-bib-0020
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Endodontia, os resultados ainda não são consistentes para indicar a utilização da aPDT, 

em substituição ao tratamento convencional (Silva et al., 2012; Borsatto et al., 2016).  

Em estudos prévios que avaliaram o reparo apical e periapical em períodos de 

até 90 dias, foi sugerido que, se um período maior fosse utilizado, possivelmente uma 

evolução do processo de reparo seria observada nos grupos tratados com a aPDT 

(Silva et al., 2012; Borsatto et al., 2016). No entanto, no presente estudo, observou-

se uma resposta indicativa de reparo tardio após o tratamento endodôntico 

empregando a aPDT, evidenciada pela leve presença de células inflamatórias, presença 

moderada de delicados feixes de fibras colágenas e fibroblastos jovens. Esses 

resultados demonstraram que o protocolo para uso endodôntico da aPDT não 

promoveu resposta histopatológica, imunohistoquímica e radiográfica igual ou superior 

à observada com o uso do curativo de demora, mesmo após períodos longos de 

avaliação (120 e 180 dias).  

Diferentemente dos estudos que avaliaram os aspectos biológicos da aPDT em 

Odontologia, publicados até o momento (Silva et al., 2012; Novaes et al., 2012; 

Borsatto et al., 2016), ressalta-se que, no presente estudo, foi utilizado um sistema 

específico para o uso na Endodontia (Helbo - Bredent medical, Senden, Germany), que 

permite uma exposição tridimensional do laser em toda a extensão do canal radicular 

por meio de uma ponta de fibra óptica flexível, o que poderia favorecer a sua ação. 

Adicionalmente, os canais radiculares foram condicionados com o fotossensibilizador à 

base de fenotiazina na concentração de 10mg/mL em um sistema próprio para o uso 

em canais radiculares (Helbo Blue, BREDENT medical, Senden, Germany). Os corantes 

fenotiazínicos, cuja estrutura fundamental é composta por um anel aromático tricíclico, 

são os mais utilizados e amplamente estudados para a realização da aPDT, sendo 

ativados pela luz no espectro de 620 a 700nm (luz vermelha) (Harris et al., 2005; 

Gursoy et al., 2013; Garcia et al., 2014). Esses corantes apresentam natureza 

hidrofílica, baixo peso molecular e carga positiva que facilitam a passagem pela parede 

celular das bactérias Gram-negativas (Fimple et al., 2008; Upadya e Kishen, 2010; 

Trindade et al., 2015), induzindo danos aos ácidos nucléicos, proteínas e lipídeos 

(Garcia et al., 2014). Sabe-se que esse fotossensibilizador leva à fototoxicidade de 

espécies Gram-positivas, que são eficientemente inativadas pela aPDT (Hamblin e 

Hasan, 2004). 
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No presente estudo, mesmo tendo sido utilizado um sistema de fornecimento 

de luz e fotossensibilizador, específicos para uso em Endodontia, os resultados se 

assemelharam aos obtidos em estudos anteriores já publicados pelo nosso grupo de 

pesquisa (Silva et al., 2012; Borsatto et al., 2016), ou seja, o uso da aPDT em sessão 

única apresentou resultados histopatológicos inferiores ao tratamento endodôntico em 

duas sessões, com relação ao reparo apical e periapical em dentes portadores de 

necrose pulpar e lesão periapical. 

Por meio da análise imunohistoquímica, no presente estudo, observou-se que, 

no grupo submetido ao tratamento endodôntico em duas sessões utilizando curativo 

à base de hidróxido de cálcio, houve redução na expressão de RANKL nas lacunas 

cementárias, comparando-se os dois períodos avaliados (120 e 180 dias). Além disso, 

após 180 dias, os fibroblastos, cementoblastos e osteoblastos não apresentaram 

marcação para RANKL e marcações positivas para OPG estavam presentes 

principalmente nas células polimorfonucleadas e osteoblastos, sendo possível observar 

a linha de neoformação óssea bem delimitada, indicando um processo de reparo ósseo.  

No entanto, no grupo tratado em única uma sessão com utilização da aPDT, foi 

observado similaridade nos dois períodos de avaliação. As marcações positivas para 

RANKL nas lacunas cementárias e na lesão periapical indicaram manutenção ou 

ausência do controle da reabsorção. Fundamentando parcialmente estes resultados, 

um estudo recente (De Rossi et al., 2016) demonstrou que os cementócitos expressam 

RANKL em resposta à infecção endodôntica e, possivelmente, desempenham papel 

importante na patogênese da lesão periapical. Dessa forma, o quadro observado nos 

grupos tratados com aPDT, caracterizados por um atraso no processo de reparo, 

possivelmente ocorreu também devido à manutenção da sinalização pró-reabsortiva, 

comparativamente ao grupo tratado com pasta à base de hidróxido de cálcio. 

Além disso, no presente estudo, o selamento biológico apical não foi obtido em 

nenhum dos dois grupos tratados com aPDT e o percentual de redução da lesão 

periapical foi estatisticamente menor, em comparação aos grupos tratados com pasta 

à base de hidróxido de cálcio. 

Esse atraso no processo de reparo poderia ser atribuído aos efeitos danosos da 

aPDT, possivelmente relacionados à intensidade de luz, ao fotossensibilizador e à 

interação desses dois fatores. Além disso, o efeito desta terapia, em Endodontia, pode 
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ser prejudicado pela anatomia complexa dos túbulos dentinários e curvatura dos canais 

radiculares que poderiam impedir a propagação da luz. Assim, sugere-se a realização 

de estudos adicionais, a fim de se determinar o efeito da aPDT, em diferentes 

parâmetros de aplicação, inclusive em tecidos sadios, com ausência de infecção. 
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CONCLUSÃO 

 

Tendo em vista a metodologia utilizada e os resultados obtidos, pode-se concluir 

que, o tratamento em duas sessões com o uso de curativo de demora à base de 

hidróxido de cálcio promoveu maior redução no tamanho das lesões periapicais e 

estágio mais avançado de reparo, evidenciado pelos melhores resultados 

histopatológicos, imunohistoquímicos e radiográficos, em comparação ao tratamento 

em uma única sessão com utilização do protocolo de aPDT avaliado.
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Abstract: 

Aims: To evaluate one-session endodontic treatment with aPDT and two-session treatment with 

calcium-hydroxide (CH)-based dressing in dog’s teeth with apical periodontitis. Methods: After 

experimental induction of apical periodontitis, 48 teeth were randomly assigned to the 

following groups: Groups OS/aPDT120d and OS/aPDT180d (one-session treatment with 

aPDT) and Groups TS/CH120d and TS/CH 180d (two-session treatment with CH-based 

dressing – control groups). The animals were euthanized after 120 and 180 days. After 

histotechnical processing, microscopic and radiographic analyses were performed. Data were 

analyzed by Kruskal-Wallis and Fisher’s exact tests (α=0.05). Results: Groups TS/CHs 

presented repaired resorbed cemental areas, with collagen bundles and few inflammatory cells. 

In groups OS/aPDTs, the areas of cemental resorption were not repaired with reduced presence 

of cells and fibers. In the analysis of the apical closure, fluorescence microscopy and percentage 

of radiographic reduction of lesions, there was significant difference between groups 

TS/CH120d and OS/aPDT120d and between TS/CH180d and OS/aPDT180d (p<0.05). Groups 
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TS/CHs had weak RANKL expression and positive immunostaining for RANK and OPG. In 

OS/aPDT120d, there was positive immunostaining for RANKL. In OS/aPDT180d, the three 

osteoclastogenesis markers were expressed. Conclusion: The results using aPDT were worse 

than those obtained with two-session endodontic treatment using a CH-based dressing in teeth 

with apical periodontitis. 

Keywords: Photodynamic therapy; apical periodontitis; root canal treatment; calcium 

hydroxide. 

 

Introduction  

The elimination of root canal system infection in teeth with pulp necrosis and apical 

periodontitis is directly related to endodontic treatment success [1,2]. It has been consistently 

demonstrated that the use of an antibacterial interappointment agent during root canal treatment 

of teeth with apical periodontitis offers a higher success rate compared to one-visit treatment. 

It is also necessary to maximize bacterial reduction before filling to enhance periapical repair 

[3,4].   

 Currently, efforts have been directed to seek adjunct alternatives that can be 

incorporated to the one-session root canal treatment in order to achieve a level of success in 

endodontic disinfection comparable or even better than demonstrated with the use of an 

intracanal dressing between two or multiple root canal treatment sessions. One such effort is 

the antimicrobial photodynamic therapy (aPDT) that recently was introduced in Endodontics 

and has been considered a promising strategy [5-9].  

aPDT is defined as “the light-induced inactivation of cells, microorganisms and 

molecules”[6], based on the use of a nontoxic photosensitizing agent, a photosensitizer (PS). 

When activated by low-energy light of the appropriate wavelength in the presence of oxygen, 

the PS generates a cascade of oxidative photochemical events that results in the production of 
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reactive oxygen species (ROS), such as singlet oxygen, superoxides and free radicals [7,8,10]. 

These highly reactive cytotoxic species are known to cause irreversible damage to various 

essential intracellular molecules of bacterial cells, ultimately resulting in the death of 

microorganisms targeted by the PS [6,7,11]. 

The effect and the extent of tissue damage of aPDT to target tissues depend on several 

factors, such as type, dose, application time and location of the PS; availability of oxygen; and 

parameters relating to the light source, including the wavelength (nm), power density (mW/cm2) 

and energy fluence (J/cm2) [7]. Thus, a number of variables can influence the outcome of this 

therapy [9]. Recent research suggests the need for additional studies to optimize and standardize 

the aPDT clinical protocol [7,8], in order to obtain a powerful antimicrobial effect without 

causing damage to the host’s surrounding healthy tissues. 

The efficacy of aPDT in endodontic therapy has been extensively evaluated in vitro, ex 

vivo, in vivo [9,12-22] and has been the subject of literature reviews [7,8]. Although promising 

results have been reported, there are conflicting results that show limitations of this therapy. As 

demonstrated by Meire et al. (2012) [18], aPDT systems were unable to promote an efficient 

reduction in Enterococcus faecallis cells in vitro, which does not ensure their effectiveness 

against biofilms. Therefore, there is no sufficient scientific evidence to support the use of aPDT 

instead of standard endodontic treatment for root canal disinfection.  

Low-level lasers are the most frequently used light sources because they are 

monochromatic in a wavelength specific for activation of the PS in aPDT protocols. [6,23]. The 

use of intracanal optical fibers is recommended to increase the efficacy of aPDT for endodontic 

applications [24]. Helbo (Bredent Medical, Senden, Germany) has developed a specific system 

for aPDT applications in Endodontics, which allows a three-dimensional laser exposure in the 

entire canal length through a flexible optical fiber tip. Additionally, the PS is delivered from a 
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disposable plastic applicator, which facilitates the application of the agent within the canal. To 

the best of our knowledge, this is the first in vivo study to evaluate this system in Endodontics. 

The authors of previous studies [5,9] with evaluation periods of 90 days or shorter 

suggested that a progression of the repair process could be observed after longer evaluation 

periods. Therefore, the aim of this in vivo study was to evaluate comparatively one-session root 

canal treatment with aPDT and two-session treatment with calcium hydroxide (CH)-based 

antibacterial dressing in dog’s teeth with apical periodontitis, after 120- and 180-day evaluation 

periods. The hypothesis was that the use of aPDT as an adjunctive to conventional treatment 

for endodontic disinfection in a single session could provide a beneficial effect, resulting in a 

periapical repair similar to that provided by the CH-based intracanal dressing after longer 

evaluation periods. 

 

Materials and Methods 

All animal procedures were performed according to the Animal Research Ethics 

Committee of the School of Dentistry of Bauru, University of Saõ Paulo - Brazil (Process 

number 19/2012). Also, the present study was based on the protocol recommended by the ISO 

(ISO standard 7405:1997) [25].  

This study was conducted on 96 root canals (48 teeth) from second and third maxillary 

premolars and second, third and fourth mandibular premolars of six 12-month-old mongrel dogs 

weighing 15 kg on average, distributed into 4 groups. 

 

Operative Procedures  

The protocol used for induction of apical periodontitis has been described previously 

[5]. Briefly, the animals were preanesthetized 15 minutes before the operative procedures and 

received inhalation anesthesia with isoflurane (Abbott Laboratories, St Laurent, QC, Canada). 
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After pulp tissue removal, canals were left exposed to the oral cavity for 7 days to allow 

microbial contamination. After this period, the coronal accesses were sealed with zinc oxide-

eugenol cement with no canal treatment to induce apical periodontitis. Radiographs were taken 

before the operative procedures and thereafter at 15-day intervals until periapical radiolucencies 

developed, which usually occurred after 45 days. 

After the induction of apical periodontitis, the teeth were isolated with a rubber dam, 

the operative field was disinfected with 2% chlorhexidine gluconate, and the septic-toxic 

content of the canals was removed in a pressureless crown-down manner with concomitant 

2.5% NaOCl irrigation. Size 15 to 25 K-files (Dentsply Maillefer, Ballaigues, Switzerland) 

were used sequentially at the radiographic apex under irrigation at each instrument change for 

debridement and standardization of the apical opening. Working length (WL) was established 

1 mm short of the radiographic apex. Then, the canals were instrumented using the Pro-Taper 

NiTi rotatory Universal System powered by the X-Smart endodontic micromotor (Dentsply 

Maillefer) 1 mm short of the radiographic apex and flushed with 3.6 mL 2.5% NaOCl at each 

change of instrument. Next, the canals were dried by suction and sterile paper points. 

To test all variables in the same animal but in different quadrants, every hemiarch was 

subjected to the different treatment protocols according to a random changeover system. Four 

groups were formed according to the following experimental conditions: 

Groups TS/CH120d and TS/CH180d  (two-session root canal treatment - CH-based antibacterial 

dressing - control groups): After cleaning and shaping, the root canals were filled with a 

commercial CH-based paste (Calen®; S.S. White Artigos Dentarios Ltda., Rio de Janeiro, 

Brazil) using a 27-G long needle, up to the limit of radiographic apex. The Calen paste is 

composed of 2.5 g CH, 0.5 g zinc oxide p.a. 0.05 g colophony and 2 mL polyethylene glycol 

400 (vehicle). The coronal restoration was achieved with glass-ionomer-based cement for 15 

days. At the end of this period and with rubber dam isolation in place, the canal dressing was 
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removed by successive flushes with 2.5% NaOCl, and EDTA solution was applied for 3 min. 

Root filling was performed with AH Plus sealer (De Trey; Dentsply, Konstanz, Germany) and 

gutta-percha cones by cold lateral condensation. The teeth were restored with a glass–ionomer 

cement base and silver amalgam.  

Groups OS/aPDT120d and OS/aPDT180d (one-session root canal treatment with aPDT): After 

cleaning and shaping, the PS (phenothiazine chloride at 10 mg/mL concentration; 70 μL 

volume; HELBO Blue Photosensitizer; Helbo Photodynamic Systems GmbH & Co KG, 

Grieskirchen, Austria) was applied inside the root canal with an endodontic needle apically to 

coronally and left to react for 1 minute. After this time, the root canals were rinsed with sterile 

distilled water to remove the excess, dried with paper points, and irradiated with a laser source. 

A 660-nm wavelength handheld battery-operated diode laser with 20 mW power output and 60 

mW/cm2 irradiance (HELBO Therapielaser, Helbo Photodynamic Systems GmbH & Co KG) 

was used. The laser was delivered through flexible fiberoptic tip with 0.6 mm diameter 

(HELBO 3D Pocket Probe, Helbo Photodynamic Systems GmbH & Co KG), with fiber spot 

area equivalent to 0.002 m2, 0.06W output power and 3.6 J energy. During irradiation, the fiber 

was placed within the root canal at the WL. The fiber design permits a 3-dimensional exposure 

of the area, emitting light at the tip and from the lateral sides, thus leading to even light 

distribution both vertically and horizontally. The laser application covered 2 mm per second, 

using a vertical movement from the apex towards the cervical region, as described previously 

[26]. The photosensitizer was irradiated as recommended by the manufacturer during 1 minute 

in a continuous wave mode. The fluence delivered to the PS was 1.800 J/cm2. Canals were 

irrigated with saline, dried with sterile absorbent paper points, and filled in the same session 

with AH Plus sealer (Dentsply, De Trey, Konstanz, Germany) and gutta-percha cones. The pulp 

chambers were cleaned, a restorative glass ionomer cement base was prepared, and the access 

cavities were restored with silver amalgam, as described for the other groups. 



102 | Apêndice 

 

 

The animals were euthanized after 120 (Groups TS/CH120d and OS/aPDT120d) and 180 

days (Groups TS/CH180d
 and OS/aPDT180d). The maxillas and mandibles with teeth were 

dissected and sectioned to obtain individual roots, which were fixed in 10% buffered formalin 

for 48 hours, demineralized in EDTA, and embedded in paraffin. Sagittal 5-mm-thick serial 

sections were obtained, stained with hematoxylin and eosin and Mallory trichrome staining 

techniques, and examined under light microscopy by an experienced examiner blinded to the 

groups. A descriptive and quantitative microscopic analysis was performed using an AXIO 

IMAGER.M1 microscope (Carl Zeiss, Jena, Germany) coupled to an AXIOCAM MRc5 

camera (Carl Zeiss).  

Descriptive Qualitative Analysis of Apical, and Periapical Features under Conventional Light 

Microscopy 

A description of the characteristics of the apical and periapical region of each group was 

done according to the following histopathological parameters: newly formed apical mineralized 

tissue, periapical inflammatory infiltrate, apical periodontal ligament thickness, and 

mineralized tissue resorption (ie, cementum and bone) [5,27].  

Semi-Quantitative Microscopic Analysis 

A semi-quantitative microscopic analysis was performed using a score system, 

according to the following parameters: periodontal ligament (PDL) thickness: 0. Normal, 1. 

Slightly increased, 2. Moderately increased, 3. Severely increased; Intensity of the inflammatory 

infiltrate: 0. Absent, 1. Mild, 2. Moderate, 3. Severe; Cementum and alveolar bone resorption: 

0. Absent, 1. Present; apical closure by deposition of mineralized tissue after endodontic 

treatment: 0. Absent, 1. Partial, 2. Total. 

Morphometric Analysis of Periapical Lesion Size under Fluorescence Microscopy 

Morphometric evaluation of periapical lesion size was performed on the HE-stained 

specimens using Axio Imager.M1 fluorescence microscope at 1.25 magnification [5,28,29]. 
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For every specimen, the extent (area) of the periapical lesion was delimited and measured in 

square millimeter, using the Axio Vision Rel 4.8 software. Delimitation of the lesion excluded 

the intact areas (periodontal ligament, cementum and alveolar bone), easily identified by their 

strong green fluorescence, and included resorption areas and inflammatory infiltrate, identified 

by absence of fluorescence and a darkened appearance. 

Radiographic Analysis 

Radiographs were taken in a standardized manner at the beginning of the treatment (day 

0) and new radiographs were taken 120 days (Groups TS/CH120d and OS/aPDT120d) and 180 

days (TS/CH 180d and OS/aPDT180d) after root canal filling. Custom-made film-holding devices 

were employed in all radiographic shots. A Heliodent dental x-ray machine (Siemens; Erlanger, 

Germany) was used with exposure parameters set at 60 kV, 10 mA and 0.4 s. Ultraspeed 

periapical film (Eastman Kodak, Rochester, NY, USA) was exposed and processed according 

to the time/temperature method. The images were digitized and transferred to the Image J 

software (version 1.28 u, National Institutes of Health, Washington, DC, USA), for 

measurement and recording of results. 

For each image pair, the radiolucent areas of apical periodontitis, when present, were 

demarcated (mm2) and measured by a single calibrated examiner, blinded to groups under 

examination. Delineation was performed on the radiographic image to excluded tooth structure, 

but included the area of bone rarefaction. The percentage of reduction in the size of the 

periapical lesions was calculated for each group.  

Immunohistochemical Analysis 

The immunohistochemical analysis was performed for the identification of 

osteoclastogenesis markers (RANK, RANKL, and OPG). The reactions were performed using 

the avidin-biotin-peroxidase complex (indirect method), as described by Da Silva et al. 

(2012)[5]. The following primary antibodies were used:  anti-RANK (polyclonal rabbit 
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antibody H300 sc:9072, 1:700 dilution; Santa Cruz Biotechnology Inc., Dallas, TX, USA), anti-

RANKL (polyclonal goat antibody n-sc 19:7628; Santa Cruz Biotechnology Inc.; 1:400 

dilution) and anti-OPG (polyclonal goat antibody n-sc 20: 8468; Santa Cruz Biotechnology 

Inc.; 1:700 dilution). The slides were incubated with biotinylated secondary antibody (goat 

antirabbit IgG-B and SC-2040 and rabbit antigoat Ig G-B and SC-2774; Santa Cruz 

Biotechnology Inc., 1:200 dilution). The identification of the markers for osteoclastogenesis 

was performed under reflected light using the Axio Imager.M1 (Zeiss) microscope. Results 

were expressed in a qualitative manner, considering the presence/absence and localization of 

immunostaining, as described by Da Silva et al. (2012)[5]. 

Statistical analysis 

 Data from the morphometric and radiographic analyses were analyzed statistically by 

the nonparametric Kruskal-Wallis test and the semi-quantitative data were analyzed statistically 

by Fisher’s Exact test at a 5% significance level, using the GraphPad Prism software version 

5.0 (GraphPad Software Inc., San Diego, CA, USA).  

 

Results  

Descriptive Qualitative Microscopic Analysis  

120 DAYS 

Group TS/CH120d: The apical cementum presented repaired resorption areas, with 

numerous collagen fiber bundles in the PDL and discrete presence of diffuse inflammatory 

cells. The PDL space was slightly enlarged. 

Group OS/aPDT120d: The specimens exhibited nonrepaired resorption areas in the apical 

cementum, predominantly mononuclear inflammatory infiltrate, and few delicate collagen fiber 

bundles. The alveolar bone was frequently denuded. 

180 DAYS 
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 Group TS/CH180d: The apical cementum presented repaired resorption areas, with 

numerous collagen fiber bundles in the PDL and scarce diffuse inflammatory cells. In most 

specimens, the PDL space was normal or slightly enlarged and exhibited an advanced repair 

process. 

Group OS/aPDT180d: The specimens exhibited nonrepaired resorption areas in the apical 

cementum, mild inflammatory infiltrate with predominantly mononuclear inflammatory cells, 

and a moderate presence of delicate collagen fiber bundles and young fibroblasts. 

Figure 1 illustrates the main histopathological events involved in tissue response to the 

treatments performed in the four groups. 

Semi-Quantitative Microscopic Analysis 

120 DAYS 

The results of the descriptive qualitative microscopic analysis (scores) observed at 120 

days are presented in Figure 2.  

PDL thickness: There was a statistically significant difference between the groups 

(p<0.0001). In Group TS/CH120d, the PDL space was normal in 10% of the specimens, slightly 

enlarged in 60%, moderately enlarged in 30% and severe enlargement was not observed. In 

Group OS/aPDT120d, the PDL space was slightly enlarged in 20% of the specimens, moderately 

enlarged in 70% and severely enlarged in 10%. None of the specimens presented normal PDL 

thickness. 

Intensity of the inflammatory infiltrate: The results of the groups were significantly 

different (p<0.0001). In Group TS/CH120d, 50% of the specimens did not exhibit inflammatory 

cells and the other 50% presented a mild inflammatory infiltrate. In Group OS/aPDT120d, the 

inflammatory infiltrate was absent in 40% of the specimens, mild in 40%, moderate in 15% and 

severe in 5%. 
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Cementum and alveolar bone resorption: There was a statistically significant difference 

between the groups (p=0.0015). In Group TS/CH120d, none of the specimens exhibited 

resorption while in Group OS/aPDT120d resorption areas in the apical cementum and alveolar 

bone were observed in 10% of the cases. 

 Apical closure by deposition of mineralized tissue: There was a statistically significant 

difference between the groups (p=0.0015). Group TS/CH120d presented absent, partial and total 

apical closure by deposition of mineralized tissue in 50%, 17% and 33% of the specimens, 

respectively. In OS/aPDT120d, absent and partial apical closure was observed in 95% and 5% of 

the specimens, respectively. 

180 DAYS 

The results of the descriptive qualitative microscopic analysis (scores) observed at 180 

days are presented in Figure 3.  

PDL thickness: There was a statistically significant difference between the groups 

(p<0.0001). In Group TS/CH180d, the PDL space was normal in 35% of the specimens, slightly 

enlarged in 20%, moderately enlarged in 20% and severely enlarged in 25%. In Group 

OS/aPDT180d, the PDL space was normal in 5% of the specimens, slightly enlarged in 35%, 

moderately enlarged in 55% and severely enlarged in 5%. 

Intensity of the inflammatory infiltrate: There was no statistically significant difference 

between the groups (p=0.6714). In Group TS/CH180d, 40% of the specimens did not exhibit 

inflammatory cells, 55% presented a mild inflammatory infiltrate, and 5% presented a moderate 

inflammatory infiltrate. In Group OS/aPDT180d, the inflammatory infiltrate was absent in 34% 

of the specimens, mild in 61% and moderate in 5%. 

Cementum and alveolar bone resorption: The results of the groups were significantly 

different (p=0.0015). In Group TS/CH180d, 85% of the specimens did not exhibit resorption 
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while in Group OS/aPDT180d resorption areas in the apical cementum and alveolar bone were 

observed in 34% of the cases. 

Apical closure by deposition of mineralized tissue: Statistically significant difference 

was observed between the groups (p<0.0001). Group TS/CH180d presented absent, partial and 

total apical closure by deposition of mineralized tissue in 52%, 29% and 19% of the specimens, 

respectively. In OS/aPDT180d, absent and partial apical closure was observed in 89% and 11% 

of the specimens, respctively. 

Fluorescence microscopy analysis  

 Figure 4 (A and B) shows representative images of the periapical lesion areas (mm2) 

under fluorescence microscopy comparing Groups TS/CH120d versus OS/aPDT120d (120 days) 

and Groups TS/CH180d versus OS/aPDT180d (180 days). The statistical analysis revealed a 

significant difference between the groups euthanized after 120 days (p=0.0004) and after 180 

days (p=0.0081). For the two evaluation periods, Groups TS/CH120d and TS/CH 180d) had 

significantly smaller periapical lesions than Groups OS/aPDT120d and OS/aPDT180d.  

 

Radiographic Analysis 

A significantly greater percent reduction of periapical lesion size was observed in the 

groups that received a CH-based antibacterial dressing between two root canal treatment 

sessions at both 120-day (p=0.0008) and 180-day (p=0.0195) evaluation periods (Figure 4C 

and 4D). 

Immunohistochemical Analysis 

120 DAYS 

Group TS/CH120d: Weak RANKL immunostaining was detected in the cemental lacunae 

(cementocytes) and periapical region, especially in the polymorphonuclear cells close to the 

apical foramen. Positive immunoreactivity to OPG was observed only in few osteoclasts and 
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immunostaining was absent in the cemental lacunas. These results indicate reduced pro-

resorption signaling.   

 Group OS/aPDT120d: Weak RANKL immunostaining was detected in the cemental 

lacunae and periapical region, especially in the polymorphonuclear cells close to the apical 

foramen. Positive staining was observed in the cemental lacunae and osteoblasts. Very weak 

OPG staining was present in the cemental lacunae. RANK expression was weak in the 

periapical lesion and in some polymorphonuclear and mononuclear cells. These results indicate 

the presence of pro-resorption signaling.  

180 DAYS 

Group TS/CH 180d: A decrease in RANKL expression in the cemental lacunae was 

observed compared with the shorter period. Fibroblasts, cementoblasts and osteoblasts were not 

stained positively for RANKL. OPG immunostaining was observed especially in the 

polymorphonuclear cells and osteoblasts, with a well-delimited zone of new bone formation, 

indicating a bone remodeling process. Positive immunoreactivity to RANK was observed for 

polymorphonuclear cells, whenever they were present.  

 Group OS/aPDT180d: In the longer period, RANKL immunostaining was maintained in 

the cemental lacunae and inside the periapical lesion close to the areas of cemental resorption. 

Osteoclasts present in the periphery of the lesion expressed RANKL, indicating progression of 

the resorption process or no repair of the areas of resorption. Positive immunoreactivity to OPG 

was observed in the cemental lacunae and in the mononuclear cells and fibroblasts. Strong 

RANK staining was observed in the cemental lacunae, with positive immunoreactivity in the 

osteoclasts and some macrophages close to the apical foramen. The results indicate a delayed 

repair process due to the maintenance of the pro-resorption signaling in comparison with the 

group that received a CH intracanal dressing between two root canal treatment sessions. 
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Figure 5 is a composite figure of representative images of the immunohistochemical 

analysis in each group. 

Discussion  

This study was designed to compare the response of dog's teeth with apical periodontitis 

to endodontic treatment completed in the same session with use of aPDT or completed two 

sessions after placement of a CH-based medication. It is noteworthy that the groups of two-

session treatment with CH -based dressing were considered as a reference (or control), since 

the mechanisms of action of CH have been widely investigated [30,31] and literature shows, in 

histopathological studies, that this protocol provides higher success rates and promotes 

periapical repair [32]. 

Although in vitro studies have demonstrated a high antimicrobial effect of aPDT against 

endodontic pathogens [16,17,33,34] the results still indicate the need for establishing 

parameters for the safe use of aPDT under clinical conditions in such a way to promote 

photodynamic inactivation of microorganisms without being harmful to the healthy tissue cells. 

In addition, the results of in vivo endodontic studies are not yet consistent in indicating the use 

of aPDT alone to replace the conventional treatment [5,9].  

The authors of previous studies with evaluation periods of 90 days or shorter [5,9]  

hypothesized that repair of the aPDT-treated groups could be observed if a longer evaluation 

period is allowed. Therefore, in the present study evaluation periods of 120 and 180 days were 

used. However, our results demonstrate that the root canal treatment using an intracanal 

dressing between sessions still provides higher success rates than compared with single session 

with aPDT even after longer periods. Overall, the histopathological results obtained 120 and 

180 days after the endodontic treatment using aPDT revealed an evolution in the repair process, 

since the difference between the groups was less accentuated for some parameters. However, 
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even after a long evaluation period, the use of CH-based intracanal dressing promoted 

significantly better results. 

According to Chrepa et al. (2014)[7], several variables can influence endodontic 

treatment outcome using the aPDT. The delay in the repair process can be attributed to the 

harmful effects of aPDT to the cells, as demonstrated in the present study. It should be 

mentioned that a specific system for aPDT application in Endodontics (Helbo) was used in the 

present study, which allows a three-dimensional laser exposure to the full root canal length 

through a flexible optical fiber tip, which is expected to optimize the action of the light source. 

Additionally, the root canals were conditioned with a phenothiazine-based PS at 10 mg/mL 

concentration in a specific system for use in the root canal system (Helbo Blue). Phenothiazine 

dyes, whose basic structure is composed of a tricyclic aromatic ring, are the most commonly 

used and widely studied for aPDT, being activated by light in the 620 to 700 nm spectrum (red 

light) [6,35,36]. These dyes have a hydrophilic nature, low molecular weight and positive 

charge, which facilitate their penetration through the cell wall of Gram-negative bacteria 

[8,14,37], causing irreversible damage to essential intracellular molecules including proteins, 

membrane lipids, and nucleic acids [37]. It is known that many commonly used PS lead to 

phototoxicity in Gram-positive species, which are efficiently inactivated by aPDT [11]. 

The results of this study were similar to those of previous studies from our research 

group, ie the use of aPDT in one root canal treatment session presented worse histopathological 

results than two-session endodontic treatment in the repair of teeth with pulp necrosis and apical 

periodontitis even when using a specific system for delivering light and PS inside the root 

canals. This difference using aPDT may be due to the harmful effects caused to the host cells, 

perhaps related to the light intensity and the PS. Thus, it is suggested that additional studies are 

conducted to determine the effect of aPDT used with different parameter settings in healthy 

tissue with no infection. 
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Currently, a study is in progress to test different dilutions of the dye and different 

exposure times of the laser on the subcutaneous cavity of mice. This will hopefully determine 

the best dilution and exposure time of the light to obtain less damage to the healthy tissues. 

Furthermore, in the present study, apical closure by deposition of mineralized tissue 

after endodontic treatment was not achieved in either of the groups treated with aPDT and the 

percent reduction of the periapical lesion size was significantly lower compared with the group 

medicated with a CH-based dressing. 

In view of the methodology used and the results obtained, it may be concluded that 

although the aPDT has shown promising results, its results in the present study were worse than 

those obtained with two-session endodontic treatment using a CH-based dressing in teeth with 

pulp necrosis and apical periodontitis. 
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Figura 1. Photomicrographs of representative HE-stained microscopic sections. Panels on the left column represent 

Groups I and III. Panels on the right column represent Groups II and IV. (A) Panoramic view of the root apex 

showing normal periodontal ligament, absence of inflammatory cells, and initial biological sealing. (B) Root apex 

region showing intense formation of newly formed apical mineralized tissue. Periodontal ligament with mild 

presence of inflammatory cells. Alveolar bone with intense presence of osteoblasts in the bone surface. (C) 

Presence of biological apical sealing. Normal periodontal ligament and alveolar bone showing final stage of 

healing. (D) Root apex region showing unrepaired resorption areas. Moderately increased periodontal ligament 

with mild presence of inflammatory cells. (E) Root apex region showing absence of biological apical sealing, 

presence of inflammatory cells and. (F) Intense fibrilar dissociation highlighted in a higher magnification. Scale 

Bars = 50 μm. 
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Figure 2. Graphic presentation of the 120-day results of the semi-quantitative (scores) analysis regarding 

periodontal ligament thickness (A), intensity of the inflammatory infiltrate (B), Cementum and alveolar bone 

resorption (C) and apical closure by deposition of mineralized tissue (D). * indicates statistically significant 

difference between the groups (p<0.05). 

 

Figure 3. Graphic presentation of the 180-day results of the semi-quantitative (scores) analysis regarding 

periodontal ligament thickness (A), intensity of the inflammatory infiltrate (B), Cementum and alveolar bone 

resorption (C) and apical closure by deposition of mineralized tissue (D). * indicates statistically significant 

difference between the groups. 
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Figure 4. Box plot presenting minimum value, 1st quartile, median, 3rd quartile and maximum value, comparing 

the area of the periapical lesions (mm2) observed under fluorescence microscopy (A and B) according to the two 

types of treatment (one-session root canal treatment with aPDT and two-session root canal treatment with a CH-

based antibacterial dressing), after 120 days (A) and 180 days (B). 

Box plot presenting minimum value, 1st quartile, median, 3rd quartile and maximum value, comparing the 

percentage of periapical lesion size reduction (C and D) according to the two types of treatment (one-session root 

canal treatment with aPDT and two-session root canal treatment with a CH-based antibacterial dressing), after 120 

days (C) and 180 days (D). Different letters indicate statistically significant difference. 
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Figure 5. Representative photomicrographs of dog’s teeth stained by immunohistochemistry for the identification 

of osteoclastogenesis markers RANKL, OPG, and RANK. Panels on the left columns (A-F) represent Groups 

TS/CH120d and TS/CH180d. Panels on the right columns (G-L) represent Groups OS/aPDT120d and 

OS/aPDT180d. Scale Bars = 50 μm. 

 

 

 

 



 

 

 

 


