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Prece jIra6e

Deus, não consintas que eu seja o carrasco que sangra as ovelhas,
nem uma ovelha nas mãos dos algozes.

Ajuda-me a dizer sempre a verdade na presença dos fortes,
e jamais dizer mentiras para ganhar os aplausos dos fracos.

Meu Deus!

Se me deres a fortuna, não me tires a felicidade;
se me deres a força, não me tires a sensatez;

se me for dado prosperar,
não permita que eu perca a modéstia,

conservando apenas o orgulho da dignidade.

Ajuda-me a apreciar o outro lado das coisas,
para não enxergar a traição dos adversários,

nem acusá-Ios com maior severidade do que a mim
mesmo.

Não me deixes ser atingido pela ilusão da glória,
quando bem sucedido

e nem desesperado quando sentir insucesso.

Lembra-me que a experiência de um fracasso
poderá proporcionar um progresso maior.

Ó Deus!

Fazei-me sentir que o perdão é maior índice da força,
e que a vingança é prova de fraqueza.

Se me tirares a fortuna, deixe-me a esperança.
Se me faltar a beleza da saúde,
conforta-me com a graça da fé.

E quando me ferir a ingratidão e a
incompreensão dos meus semelhantes,

cria em minha alma a força da desculpa e do perdão.

E finalmente Senhor,
se eu Te esquecer,

te rogo mesmo assim,
nunca Te esqueças de mim!

(Texto traduzido do árabe por Seme Draibe)
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Ao meu pai, exemplo de força de vontade e persistência, sempre pronto para
tudo e a qualquer hora, com um bom humor e disposição inigualável. Obrigada
pelo apoio e incentivo à minha formação profissional, obrigada por me mostrar
o maravilhoso caminho da ciência. E principalmente por me mostrar o caminho
da LUZ, do laser. Sem os teus conselhos, talvez eu não estivesse aqui. Espero
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explosão, obrigada pelas nossas orações ... Agradeço a Deus, pois me deu
uma mãe forte e sensível ao mesmo tempo; corajosa, mas prudente quando
necessário. Mãe, não posso te explicar em palavras ... tenho muito orgulho de
ter uma mãe tão maravilhosa, você é especial, você é o meu exemplo de vida.

Ao Paulo, "sempre na torcida", muito preocupado com as minhas coisas,
sempre ajeitando tudo nos mínimos detalhes, com uma paciência indiscritível.
Este trabalho tem muito da sua dedicação. Obrigada por me incentivar, por
acreditar em mim, por entender e perdoar meus momentos de explosão,
obrigada por me ajudar tanto ...

À minha irmã, meu "bibelôzinho". Sempre com algo engraçado para dizer,
para desviar certos assuntos, para quebrar o gelo nas "horas pesadas". Mas,
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Aos meus irmãos, Ueide e Caio, que apesar da distância, são muito
importantes na minha vida, vou amar vocês sempre, independente dos nossos
caminhos ...
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compreensão e incentivo. Agradeço a Deus pelo nosso encontro, saibam que
vocês possuem um lugar muito especial no meu coração.

À Cida, que depois de tantos anos de convivência, já é "agregada" da família,
obrigada por nos amar, independente dos dias de bom ou mau humor.

À Deus, que está sempre ao meu lado todos os instantes me amparando, me
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Capítufo 1
Figura 1.1 - Laser de diodo de média potência (1.2 W) utilizado neste trabalho

Capítufo 3
Figura 3.1 - "Boca Artificial"

Figura 3.2 - Suporte Plástico

Figura 3.3 - Variação de temperatura in vitro em função da potência para

diferentes espessuras de tecido mole durante irradiação por 3 segundos.

Figura 3.4 - Tendência do aumento de temperatura in vitro para diferentes

potências e espessuras de tecido mole

Figura 3.5 - Tecido mole, termistor paralelo ao longo eixo do dente

Figura 3.6 - Tecido ósseo, termistor perpendicular ao longo eixo do dente

Figura 3.7 - Variação de temperatura em tecido mole de ratos, utilizando

diferentes potências e tempos de exposição (3 e 9 segundos).

Figura 3.8 - Variação de temperatura em tecido ósseo de ratos durante

tempos de exposição de 3 e 9 segundos

Tabela 3.1 - Variação de temperatura induzida pela irradiação in vitro, durante 3

segundos, em função de diferentes potências e espessuras (1, 2 e 3 mm) de

tecido.

Tabela 3.2 - Variação da temperatura induzida em bolsa periodontal de ratos

utilizando diferentes potências e tempos de exposição (3 e 9 segundos).

Tabela 3.3 - Aumento da temperatura observada em tecido ósseo durante a

irradiação por 3 e 9 segundos com diferentes potências.
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Capítufo 4

Figura 4.1. - Mesa operatória para o correto posicionamento dos animais.

Figuras 4.2, 4.3, 4.4 - Colocação da ligadura de algodão passo a passo.

Figura 4.5. Pontas de papel sendo introduzida na bolsa periodontal dos ratos,

para a coleta microbiológica antes da irradiação com o laser.

Figura 4.6. Remoção das pontas de papel estéril e sua transferencia para frascos

apropriados contendo fluido reduzido de transporte (RTF).

Figura 4.7. Fibra óptica de 300 ~m de diâmetro, posicionada paralelamente

ao longo eixo do dente. Irradiação por 3 segundos contínuos.

Figura 4.8. Após a irradiação, nova colheita microbiológica foi realizada.

Figura 4.9 Gráficos referentes às reduções microbianas in vivo.

Figura 4.9 A Gráfico referente à eficiência de redução de Prevotella sp

Figura 4.9 B Gráfico referente à eficiência de redução de Fusobacterium sp

Figura 4.9 C Gráfico referente à eficiência de redução de Pseudomonas sp

Figura 4.9 D Gráfico referente à eficiência de redução de Streptococcus beta

hemolitico

Figura 4.9 E Gráfico referente à eficiência de redução de Enterobacter sp e

Proteus mirabillis sp

Figura 4.9 F Gráfico referente à eficiência de redução de Escherichia coli

Figura 4.9 G Gráfico referente à eficiência de redução de Candida sp

Figura 4.9 H Gráfico referente à eficiência de redução de Microrganismos

Totais.

Figura 4.10 - Sistema de Jarra para Anaerobiose - Remoção do Oxigênio e

Injeção da Mistura de Gases para Anaerobiose 10% H2 ,10%C02, 80% N2

Figura 4.11 - Placas e os tubos com meio de cultura Actinomyces para

Eikenella corrodens.

Figura 4.12 - Crescimento da diluição (10-1) de Eikenella corrodens

Figura 4.13 - Crescimento da terceira diluição (10-3)

Si::RViÇO DE BI8UO[r:":"rAIN1=r\~.
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Figura 4.14 - Crescimento da segunda diluição utilizada para a irradiação das

colônias de Eikenella corrodens

Figura 4.15 - Placas com meio Brucella enriquecido e os tubos, contendo

Bacteroides fragilis para serem semeados

Figura 4.16 - Crescimento da segunda

diluição (10-2)

Figura 4.17 - Ação hemolítica da bactéria

Figura 4.18 - Algumas das colônias que foram escolhidas para serem

irradiadas

Figura 4.19. A - Fibra posicionada para a irradiação

Figura 4.198 - Coleta e Agitação das Colônias

Figura 4.20 - Crescimento de Bacteroides fragilis (Grupo 01)

Figura 4.21 - Crescimento de Bacteroides fragilis (Grupo 02)

Figura 4.22 - Crescimento de Bacteroides fragilis (Grupo 03)

Figura 4.23 - Crescimento de Bacteroides fragilis (Grupo 04)

Figura 4.24 - Crescimento de Bacteroides fragilis após a irradiação com doses

de: OJ/cm2, 19.1 J/cm2, 57.3 J/cm2, 114.6 J/cm2, 191J/cm2

Figura. 4.25 Análise do crescimento de Eikenella corrodens, comparados aos

tubos da escala Mc Farland.

Figura 4.26 - Crescimento de Eikenella corrodens após a irradiação com doses

de: OJ/cm2, 19.1 J/cm2, 57.3 J/cm2, 114.6 J/cm2, 191J/cm2

Tabela 4.1. Parâmetros de irradiação para o estudo in vitro.

Tabela 4.2.- Equivalência das contagens para a escala Mc Farland

CapítuCo 5
Figura. 5.1. Sem indução da doença. H/E; 32x Dente íntegro sem irradiação com

o laser de diodo de média potência.

Figura. 5.2. Sem indução da doença. H/E; 64x Note o epitélio normal, com

integridade, sem inflamação na área periodontal. Sulco gengival bem inserido e

sem presença bolsa
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Figura. 5.3. Sem indução da doença. Dente íntegro e sem irradiação. H/E; 64x

Observe a crista óssea alveolar normal. Não há reabsorção óssea. O ligamento

periodontal está integro. Não há inflamação no local.

Figura. 5.4. Dente íntegro sem indução e sem irradiação. H/E; 125x Detalhe da

figura anterior. Note o tecido ósseo homogêneo revestido pelos osteoblastos. O

tecido conjuntivo entre o tecido ósseo e dentário não apresenta inflamação. Note

a inserção de fibras de colágeno e vasos sangüíneos.

Figura. 5.5. Dente íntegro sem indução e sem irradiação. H/E; 125x

Figura. 5.6. Sem indução da doença. H/E 32x. Note sulcos gengivais bem

definidos com epitélio juncional bem posicionado e sem alteração. O tecido

conjuntivo subjacente não exibe reação inflamatória. A crista alveolar da face

lingual apresenta-se alta, sem reabsorção, sendo que o ligamento periodontal

está equilibrado e livre de inflamação.

Figura. 5.7. Sem indução da doença. H/E 86x. Detalhe do ligamento periodontal

vestibular. Note o sulco gengival raso e epitélio juncional íntegro.

Figura. 5.8. Sem indução da doença. H/E 86x. Observe a crista alveolar triangular

e o ligamento periodontal inserido na crista óssea e no cemento. Não há

inflamação no local.

Figura. 5.9. Sem indução da doença. H/E 64x. Observe o sulco gengival lingual

sem ruptura do epitélio e com ausência de inflamação local. A crista óssea

alveolar alta não exibe reabsorção, sendo que o ligamento periodontal está

devidamente inserido na crista óssea e no cemento. Note a presença de tecido

muscular a direita da crista óssea.

Figura. 5.10. Induzido e não irradiado. Sacrifício com 4 dias. H/E 32x. Intensa

reação inflamatória associada à recessão gengival e reabsorção óssea. Note

acumulo de alimento próximo ao sulco gengival. O epitélio na superfície vestibular

está rompido.

Figura. 5.11. Induzido e não irradiado. H/E 64x. Área vestibular mostrada em

detalhe. Note a reabsorção óssea associada a intensa reação inflamatória e

ruptura do epitélio juncional. Crista óssea arredondada.

Figura. 5.12. Induzido e não irradiado. H/E 64x. Detalhe do sulco gengival da face

lingual. Apesar de discreta reação inflamatória, ainda há presença de grande

quantidade de alimento no local.
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Figura. 5.13. Induzido e não irradiado. H/E 125x. Detalhe da Fig.5.11. na área de

ruptura do epitélio juncional.

Figura. 5.14. Induzido e não irradiado. H/E 125x. Detalhe da Fig. 5.10 na área de

reabsorção óssea.

Figura. 5.15. 400mW 4 dias H/E; 32x Note a intensa perda óssea com epitélio

juncional que migrou para o terço médio da raiz.

Figura. 5.16. 400mW 4 dias H/E; 64x Não há notável reação inflamatória na

região periodontal associada a um epitélio juncional adequadamente inserido no

dente. A crista óssea está arredondada, sugerindo que ocorreu intensa

reabsorção óssea antes de migração do epitélio juncional.

Figura. 5.17. 400 mW 10 dias H/E 64x. Discreta reação inflamatória subjacente

ao epitélio juncional íntegro. Apesar de notável recessão gengival, a crista

alveolar apresenta-se sem evidente atividade de células elásticas, caracterizando

sua estabilidade sem reabsorção.

Figura. 5.18. 400 mW 10 dias H/E 64x. Mesmo dente. Note a crista óssea na

forma triangular bem definida e as fibras do ligamento periodontal equilibradas

sem inflamação no local.

Figura. 5.19. 400 mW 10 dias H/E 125x. Detalhe do ligamento periodontal íntegro

demonstrado na Fig 5.18.

Figura. 5.20. 600mW 10 dias H/E; 32x Intensa migração do epitélio juncional

acentuada na face vestibular.

Figura. 5.21. 800mW 4 dias. H/E; 64x Ruptura do epitélio juncional com

moderada reação inflamatória. A migração do epitélio, originando a bolsa

periodontal parece estar associada ao acúmulo de alimento local.

Figura. 5.22. 800mW 4 dias. H/E; 125x Detalhe da figura anterior.

Figura. 5.23. 1000 mW 4 dias. H/E 64x. Neste caso notamos uma moderada

reação inflamatória adjacente ao epitélio parcialmente rompido. Amplo e profundo

sulco gengival com restos alimentares acumulados.

Figura. 5.24. 1000 mW 4 dias. H/E 64x. Outra área do mesmo dente. Note a

crista alveolar arredondada com numerosas células elásticas em processo de

reabsorção óssea ativa. Observe discretas áreas de reabsorção do cemento.

Todavia há discreta reação inflamatória na área.

Figura. 5.25. 1000 mW 4 dias. H/E 125x. Mesmo dente. Reabsorção 6ssea at\\la.
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Figura. 5.26. 1000 mW 4 dias. H/E 32x. Intensa retração gengival associada a

reabsorção óssea.

Figura. 5.27. 1000 mW 4 dias. O sulco gengival não apresenta alimento retido e

está parcialmente rompido. O conjuntivo subjacente apresenta discreta reação

inflamatória. A crista óssea remodelada apresenta-se equilibrada e com o

ligamento periodontal inserido livre de inflamação.

Figura. 5.28. 1000 mW 10 dias. H/E 32x. Intensa recessão da gengiva vestibular

associada ao acúmulo de alimento.

Figura. 5.29. 1000 mW 10 dias. H/E 64x. Detalhe da Fig. anterior. Note o epitélio

juncional parcialmente rompido, associado a moderada reação inflamatória mista.

Note que adjacente ao alimento acumulado há um exudato inflamatório com

predomínio de polimorfonucleares neutrófilos e extravasamento de hemácias.

Figura. 5.30. 1000 mW 10 dias. H/E 125x. Detalhe do exudato inflamatório e

hemorragia local.

Figura. 5.31.1000 mW 10 dias. H/E 125x.Detalhe do epitélio juncional rompido e

de reação inflamatória subjacente.

Figura. 5.32 1000 mW 10 dias. BROWN & BRENN 125x. note o fundo do sulco

com alimento e microrganismos corados. O epitélio está rompido, havendo

notável reação inflamatória. Exudato corado por Brown & Brenn evidenciando a

presença de hemácias, e grande concentração de microrganismos.

Figura. 5.33. 1200mW 4 dias H/E; 32x Vista geral da reabsorção acentuada de

crista óssea, rompimento do epitélio juncional e intensa reação inflamatória.

Presença de restos alimentares.

Figura. 5.34. 1200mW 4 dias H/E; 64x Detalhe da figura anterior. Observamos

rompimento do epitelio juncional e acentuada reabsorção da crista óssea.

Figura. 5.35. 1200mW 4 dias H/E; 64x Do outro lado do mesmo dente

Figura. 5.36. 1200mW 4 dias H/E; 125x Detalhe da intensa inflamação local e

reabsorção óssea

Figura. 5.37. 1200 mW 10 dias. H/E 32x. Note o acúmulo de alimento na

superfície dentária. Há notável retração gengival associada ao sulco gengival

profundo (bolsa periodontal).

Figura. 5.38. 1200 mW 10 dias. H/E 64x. Detalhe da intensa reabsorção óssea

ativa na crista alveolar lingual. Note a reação inflamatória abaixo do epité\\o

juncional profundo e parcialmente rompido.
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Figura. 5.39. 1200 mW 10 dias. H/E 64x. Detalhe do ligamento periodontal

vestibular rompido e com reação inflamatória ainda presente. Note o exudato

abaixo dos restos alimentares retidos no fundo da bolsa periodontal. A crista

óssea baixa, com forma triangular apresenta discreto processo de tentativa de

reparação.

Figura. 5.40. 1200 mW 10 dias. H/E 125x. Detalhe da figura anterior, crista óssea

com áreas de inícios de neoformação óssea. O ligamento peridontal esta

normalmente inserido no cemento celular, porém sua inserção na área de

neoformação óssea está um pouco prejudicada.

Figura. 5.41. 1200 mW 10 dias. H/E 32x.vista geral da intensa recessão gengival

e do profundo sulco gengival (bolsa periodontal). Note que grande parte da crista

alveolar vestibular foi removida, sendo que este processo permanece ativo.

Figura 5.42. 1OOOmWsacrifício imediato H/E;42x . Epitélio juncional rompido com

acúmulo de alimento na área.

Figura 5.43 1000mW sacrifício imediato H/E;64x Detalhe da anterior. Ruptura do

epitélio com inflamação na região periodontal. Note a reabsorção óssea e áreas

de reabsorção do cemento.

Figura 5.44. 1000mW sacrifício imediato H/E; 125x. Reabsorção cementária.

Figura 5.45. 1OOOmWsacrifício imediato H/E; 250x. Reabsorção da crista óssea.
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Resumo

Os lasers de diodo de média potência aparecem como fonte alternativa aos

lasers de Nd:YAG e Er:YAG para aplicações em Periodontia, tanto pelo aspecto

econômico quanto pela facilidade de utilização, além dos bons resultados obtidos.

Neste trabalho, avaliamos o uso do laser de diodo de média potência de até 1.2

W (Diodo FTC 1200, OPTO® São Carlos - Brasil) em aplicações periodontais.

Para tanto, realizamos primeiramente um mapeamento térmico in vitro, em

diferentes espessuras de tecido mole e parâmetros de potência. Este experimento

nos revelou que as amostras com espessuras acima de 1.0 mm de tecido mole,

não sofrem um aquecimento considerado crítico. Experimentos in vivo em tecido

ósseo e mole de ratos também nos permitem afirmar que os parâmetros aqui

testados são seguros para aplicações periodontais.

O segundo passo deste estudo foi a análise microbiológica in vivo em

bolsas periodontais induzidas em ratos. Os exames microbiológicos revelaram a

presença de oito microrganismos distintos: Streptococcus beta-hemolitica,

Prevotella sp, Fusobacterium sp, Pseudomonas sp, Escherichia colí, Proteus

mirabilís, Enterobacter sp, Candida sp. Nossos resultados demonstram uma

eficiência do laser de média potência na redução de patógenos periodontais.

Especificamente para Prevotella sp e Fusobcterium sp, taxas de redução muito

próximas de 100% foram obtidas. Estudos in vitro da ação bactericida do laser,

utilizando cepas de Eikenella corrodens (ATCC 23834) e Bacteroides fragilis

(ATCC 25285), comprovam sua eficiência.

Para finalizar, realizamos a análise histológica dos animais submetidos à

irradiação e do grupo controle. As lâminas histológicas confirmam os resultados

obtidos pelos testes térmicos, pois nenhuma carbonização, ou alteração

irreversível foi notada nos tecidos periodontais. No entanto, restos de alimentos

foram evidenciados em algumas das análises histológicas dos ratos que já

haviam recebido a irradiação. Este fato revela a importância de associar os

benefícios proporcionados pela aplicação do laser ao tratamento mecânico de

raspagem radicular.
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ABSTRACT

Diode lasers are modern devices still searching application in dentistry. As an

alternative to be applied in periodontal treatment, diode laser can substitute the

conventional solid state lasers like Nd:YAG and Er:YAG with tremendous

advantage in cost and facility of use. This work has the aim to demonstrate the

use of medium power diode laser in the treatment of periodontal disease. For this

purpose a sequence of experiments were carried out using (Diodo FTC 1200,

OPTO® São Carlos - Brasil). First we investigated the thermal effect on the

adjacent tissue when the laser is used having the periodontal chamber as a target.

Second, using an animal model we explored the efficiency of bacteria elimination

when diode laser is used. Several types of bacterias as Streptococcus beta

hemolitica, Prevotella sp, Fusobacterium sp, Pseudomonas sp, Escherichia coli,

Proteus mirabilis, Enterobacter sp, Candida sp were investigated. In a final

observation, the histological exam was performed. A good preservation as well as

evidence of strange bodies were observed. In conclusion we established that

diode lasers are an appropriate tool for periodontal care.
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1. Introdução

As doenças periodontais afetam grande parte da população sendo uma

das causas de perdas dentárias em humanos. As suas manifestações crônicas

podem ser divididas genericamente em gengivite e periodontite, dependendo da

existência ou não de envolvimento dos tecido de sustentação dos dentes. Nesse

contexto, a presença da gengivite é praticamente universal nas populações,

enquanto a periodontite, na sua forma mais agressiva, afeta uma parcela de

aproximadamente 8% da população. (1,2)

O conhecimento dos eventos etiológicos e patogênicos que têm relação

com o processo saúde/doença periodontal, permitiu que a abordagem do mesmo

sofresse modificações. Hoje, a doença periodontal é considerada multifatorial, de

natureza episódica e sítio-dependente. Portanto a periodontia atual está muito

mais identificada com o controle do processo infeccioso, do que com outra forma

de abordagem terapêuticaY' 4) Além da atenção especial dada pelos cirurgiões

dentistas às doenças periodontais, há também um grupo de outros profissionais

da saúde que se preocupam com a provável associação da doença periodontal

com enfermidades sistêmicas, cardiovasculares, como arteriosclerose,

miocardites, endocardites bacterianas, entre outras. (5,6)

Algumas alternativas terapêuticas associadas ao tratamento periodontal

convencional de raspagem e alisamento dental, como o uso sistêmico de

antibióticos,(7,8) aplicação tópica(9-11),irrigação direta das bolsas periodontais, (12-14)

tiras acrílicas impregnadas por antibióticos(15-17),tubos de diálise(18,19),aplicação

de metronidazol gel,(20-23)são citadas na literatura. As avaliações clínicas de

alguns trabalhos sugerem que se obteve graus de sucesso similares, quando a

terapia sistêmica e/ou tratamento convencional foram adotados. No entanto, vale

ressaltar que os resultados positivos alcançados quando o uso dos antibióticos se

faz necessário, apresentam algumas desvantagens. Para se obter os efeitos

benéficos com o uso sistêmico da droga, são necessárias altas doses ou períodos

prolongados de terapia para que se alcance a concentração suficiente no fluido

gengival.(24,25)Dessa forma, esses fármacos podem causar reações adversas,

aumentar a resistência de algumas bactérias, além de alterar o equilíbrio natural

das bactérias existentes no organismo.(26)
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Atualmente, muita atenção tem sido dada ao tratamento clínico preventivo

dessas doenças, sem contudo haver descuido para os avanços tecnológicos no

tratamento clínico curativo. Entre outros, notamos um crescimento progressivo na

utilização dos lasers na periodontia. O primeiro trabalho de laser na odontologia,

foi realizado, em 1964, utilizando o laser de Rubi sobre os tecidos dentários

mineralizados (Iaser desenvolvido por Maiman em 1960). Alguns autores

justificam o uso do laser na odontologia baseando-se nas vantagens de se

trabalhar num campo cirúrgico com mínimo sangramento, tempo de execução

reduzido, redução bacteriana da área, entre outras. Assim, é possível minimizar o

risco de bacteremia, de edema e dor pós-operatória, além de acelerar o período

de reparação.(27)

Especificamente na Periodontia, notamos um crescente interesse dos

pesquisadores em obter, ao máximo, benefícios do emprego do laser como

recurso terapêutico ou coadjuvante ao tratamento periodontal. Nesta área, já é

comprovada a eficácia na redução bacteriana de alguns lasers de alta potência

(ou lasers de alta intensidade). O efeito bactericida destes lasers tem sido descrito

por vários autores e abriu novos horizontes para o tratamento das doenças

periodontais.(28-34) Até o presente momento, o laser que mais tem sido estudado e

utilizado com benefícios como coadjuvante à terapia periodontal de raspagem e

alisamento radicular é o Neodímio YAG (Nd:YAG). Este laser possui um sistema

de entrega do feixe de luz por uma fibra óptica de pequeno diâmetro, o que

permite sua fácil aplicação e introdução no sulco gengival. Esta fibra de 300 /lm

facilita as aplicações tanto em bolsas periodontais como em canais radiculares. O

Nd:YAG, de maneira geral, é mais comumente usado para se obter uma redução

bacteriana, ou ainda em cirurgias mais delicadas em tecido mole, na remoção de

sítios doadores, nos casos de enxerto gengival livre, com ausência de

sangramento na maioria dos procedimentos, facilitando e minimizando o tempo

gasto durante a intervenção. Consequentemente, procedimentos clínicos mais

rápidos, com uma menor manipulação dos tecidos, resultam em um melhor pós

operatório com uma aceleração do processo de reparo tecidual. (34,35)

Pinero(36), em 1998, constatou a importante função da aplicação do laser

de Nd:Y AG no sulco gengival, nos procedimentos de curetagem de pacientes

periodontalmente, bem como da aplicação do laser em sítios de extração, pelo

seu potencial de redução bacteriana, previamente às cirurgias cardiovascu\ares.
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Algumas outras aplicações do Nd:YAG na Periodontia são bastante citadas na

literatura e relatam sua eficácia também na redução da hipersensibilidade

dentinária'p7,38)situação bastante incômoda para o paciente e freqüentemente

presente em algumas pós-raspagens e alisamentos dentários. O laser, pode

ainda ser usado em frenectomias, remoção de pigmentação melânica, extensas

gengivoplastias de hiperplasias como as de origem medicamentosa.

A evolução rápida e constante da ciência, gera uma série de inovações

tecnológicas que resultam em novos equipamentos para a aplicação nas mais

diferentes áreas do conhecimento. Aos profissionais da área da saúde, novas

tecnologias, como por exemplo o Iaser, não são apenas estímulos para aumentar

as chances de sucesso nas terapias, mas também despertam a necessidade de

constantes atualizações.

O desenvolvimento dos lasers para a odontologia foi muito intensa nos

últimos anos, tendo surgido os lasers de Érbio (Er:YAG) com pontas descartáveis,

específicas para utilização em contato tanto em endodontia quanto em

periodontia. No entanto, sistemas lasers de Er:YAG e Nd:YAG têm um custo

ainda alto para a realidade da odontologia brasileira. Atualmente, os lasers de

Diodo de média potência aparecem como fonte alternativa aos lasers de Nd:YAG

e Er:YAG, tanto pelo aspecto econômico quanto pela facilidade de utilização,

além dos bons resultados obtidos.

Acreditamos que o futuro da Periodontia seja buscar alternativas mais

eficientes para o tratamento não cirúrgico, que reduzam o tempo operacional e

ainda melhorem a qualidade dos resultados finais, minimizando ou eliminando os

efeitos colaterais. Neste aspecto, é grande nossa expectativa com relação ao uso

do lasers em periodontia, já que os efeitos colaterais dos antibióticos sistêmicos

ou locais, quando há a necessidade de seu uso, estariam sendo evitados.

Assim, pretendemos avaliar os efeitos físicos e biológicos do uso do laser

de diodo de média potência em periodontia, para estabelecer parâmetros seguros

que viabilizem sua aplicação clínica.
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1.1. O Laser de Diodo

Durante muito tempo o sol foi a única fonte de luz intensa que se tinha

conhecimento. Por volta de 1400 a.C. indianos foram os primeiros a utilizar a luz

com finalidade terapêutica. Empregando um fotossensibilizador exógeno, obtido

de plantas (Psoralens), para aplicar sobre a pele, observaram bons resultados no

tratamento de vitiligo. Vários séculos de evolução da ciência, bem como muitos

estudos a cerca do mecanismo de interação entre a luz e a matéria foram

necessários para que fosse obtida uma forma de amplificação da luz, conhecida

pela sigla LASER: "L1GHT AMPLlFICATED BY STIMULATED EMISSION OF

RADIA TION" ou "Amplificação da luz por emissão estimulada de radiação", que

permitiu uma revolução em vários campos da ciência, inclusive na área

terapêutica.

Considera-se, atualmente, que a história do laser começou em 1917, com

a publicação de "On The Quantum Theory of Radiation" de Albert Einstein. A

teoria da emissão estimulada proposta por Einstein foi baseada na teoria quântica

elaborada por Planck em 1900, a qual discute as relações entre as quantidades

de energia liberadas por processos atômicos. Desde sua concepção, os lasers

têm sido utilizados em muitos campos da indústria automotiva e aeroespacial.

Contudo, apenas recentemente com o desenvolvimento dos lasers de diodo,

relativamente compactos e de baixo custo, tais sistemas passaram a ser

empregados em nosso dia-a-dia, como por exemplo, na leitura de códigos de

barra, sistemas de segurança, detecções de cigarro, etc.

O laser de diodo é um elemento semicondutor que funciona como um

diodo elétrico. A região ativa do diodo é composta por um emparelhamento de

materiais semicondutores diferentes. Uma camada (camada p) de material

condutor de carga elétrica positiva é separada de outra camada de material

condutor de cargas negativas (camada n) por uma região não condutora. Ao

serem eletricamente excitados, a maioria dos semicondutores, liberam a energia

na forma de calor. Porém, em materiais contendo Gálio, Alumínio e o Arsênico, a

energia é liberada na forma de luz. Para que o diodo emissor de luz seja formador

de radiação laser é necessário que sejam adicionadas superfícies refletivas em

cada extremidade da junção, de forma a criar uma cavidade óptica. Embora estas

cavidades sejam extremamente pequenas, podem produzir vários watts de

potência. Os lasers de diodos emitem, em geral, na região entre o vermelho e o
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infra-vermelho próximo (620 a 1500 nm). O comprimento de onda específico de

um dado laser será determinado pelo tipo de material semicondutor utilizado.

Neste projeto, nos propusemos a estudar o laser de diodo FTC 1200

(OPTO® São Carlos - Brasil), operando em 810 nm com potência de até 1.2 W,

utilizando uma fibra óptica de 300flm de diâmetro para aplicações odontológicas,

mais especificamente, na periodontia. Na Fig.1.1. apresentamos uma foto do laser

utilizado nesta pesquisa. Um dos atrativos deste laser é sua praticidade e seu

baixo custo. Além disso, por se tratar de um sistema compacto, pode ser

facilmente transportado (portátil). Em geral, os lasers de diodo de alta e média

potência prometem ser eficientes para hemostasia, cortes e vaporizações. Podem

ser usados tanto em contato quanto sem contato com o tecido alvo, com

diferentes opções de potência.

Economicamente e ergonomicamente melhores, estes diodos já são

considerados a nova geração dos lasers para usos biológicos. São facilmente

manipulados, geralmente não possuem braços articulados, ou seja, a luz é

entregue por fibra óptica. São silenciosos e necessitam de pouco ou nenhum

custo para instalação.

Figura 1.1 - Laser de diodo 810 nm utilizado nesta pesquisa.
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1.2. Interação Laser-Tecido

Os efeitos da interação laser-tecido dependem de vários fatores. Dentre

eles podemos destacar o comprimento de onda, potência, intensidade, taxa de

repetição de pulsos, duração do pulso, quantidade de energia aplicada, tipo de

tecido e sua capacidade de absorção, distância focal (focado ou desfocado) e

presença ou não de sistema de refrigeração para os tecidos.

Podemos dividir, didaticamente, as interações lasers-tecidos em

mecanismos fotoquímicos, fototérmicos ou fotomecânicos. Quando irradiamos um

tecido podemos ter um efeito físico imediato, uma resposta biológica tardia ou

ainda uma cicatrização a longo prazo'p9) Como exemplo, podemos citar a

fotocoagulação, na qual vemos um efeito físico imediato no tecido, a inflamação

nos níveis celulares e tecidual causada pelo efeito térmico do laser, denominada

de resposta biológica tardia, e para finalizar, o processo que envolve a ativação

dos fibroblastos para a síntese de colágeno, chamada de cicatrização a longo

prazo.

Os processos de interação dependem da energia da luz incidente e das

propriedades ópticas e térmicas do tecido em exposição. Conseqüentemente, a

penetração da luz incidente no tecido depende da absorção, reflexão e

espalhamento da luz. A absorção e o espalhamento são responsáveis pela

conversão de parte da energia eletromagnética em energia térmica, processos

estes, fortemente dependentes do comprimento de onda.(39-44)Durante a

penetração da luz laser em tecidos vivos, por exemplo, podem ocorrer reflexões

múltiplas e difusões, devido a natureza heterogênea dos tecidos biológicos.

Quando ocorre a difusão, o laser perde seu paralelismo e se expande. A taxa de

difusão da radiação através dos tecidos, assim como a concentração de

determinados cromóforos normalmente não é conhecida. Cromóforos são

componentes celulares como, por exemplo, fibras musculares, fibras nervosas,

fibras colágenas, células e organelas, vasos sangüíneos e linfáticos, além de

outros componentes teciduais de tamanho reduzido que podem refletir ou

absorver a energia do laser. A grande maioria destes cromóforos ocorrem em

concentrações elevadas nos tecidos. O tamanho, a forma, e a orientação destes

componentes exercem uma influência significativa na difusão da luz nos tecidos.
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Estes fatos, normalmente impossibilitam uma determinação quantitativa da

energia absorvida por unidade de volume, sob uma determinada condição de

irradiação. Assim, parte da luz pode ser refletida, absorvida, ou ainda apenas

transmitida através de um tecido, como se fosse um meio transparente. Por

exemplo, a água, proteínas e ácidos nucléicos são praticamente transparentes

para comprimentos de onda na região do infravermelho próximo (800 nm a

1500nm). Desta forma, a absorção de luz nesta região por tecidos

predominantemente constituídos por estes elementos será mínima, o que

resultará numa maior penetração.(44) Entretanto, lasers operando nesta faixa

espectral são muito bem absorvidos por cromóforos pigmentados, como por

exemplo, a hemoglobina, bilirrubina, e melanina.(43)Contudo, fica claro que as

diferentes interações laser-tecido dependem da associação de muitos fatores.
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Proposição

Neste trabalho nos propusemos a avaliar a viabilidade do uso do laser de

diodo de média potência (até 1,2 W) em Periodontia. Para tanto realizamos:

1. Mapeamento Térmico in vitro, em diferentes espessuras de tecido mole (1,2,3

mm) e diferentes parâmetros de potência 600, 800, 1000 e 1200 mW por 3

segundos de irradiação.

2. Mapeamento Térmico in vivo, em tecido ósseo e mole de ratos, por 3 e 9

segundos de irradiação.

3. Redução Bacteriana in vivo em bolsas periodontais induzidas em ratos,

utilizando potências de 400, 600, 800, 1000 e 1200 mW, com irradiação de 3

segundos contínuos e três repetições consecutivas.

4. Redução Bacteriana in vitro, utilizando cepas Eikenella corrodens (ATCC

23834) e Bacteroides fragilis (ATCC 25285)

5. Análise Histológica dos animais submetidos à irradiação e dos animais do

grupo controle.
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3. Efeito Térmico

3.1. Efeito Térmico em Tecidos Moles

Para a utilização dos lasers em Odontologia, uma das maiores

preocupações está relacionada com o aumento de temperatura dos tecidos orais

e do órgão dental ocasionado durante a irradiação. Na cavidade bucal, o tecido

mais vulnerável à variação de temperatura é a polpa dental. Porém, é importante

lembrar que alterações térmicas e suas conseqüências também devem ser

avaliadas nos tecidos periodontais de proteção e sustentação.

Durante as últimas duas décadas, numerosos trabalhos foram feitos

abordando às aplicações do laser no tratamento de doenças bucais. Para

viabilizar estes novos equipamentos clínicos é necessário a determinação de

parâmetros seguros de utilização. Algumas variáveis do sistema laser, como por

exemplo seu comprimento de onda, potência e modo de operação (pulsado ou

contínuo), podem interferir no grau de aquecimento do tecido. Como já descrito

anteriormente, o comprimento de onda é responsável pela efetividade da

absorção ou espalhamento da radiação pelo tecido, sendo um dos fatores que

determina a temperatura por este atingida. Além disso, a densidade de energia

que depende da área de atuação, do tempo e da potência utilizada, é também um

importante fator na análise do efeito térmico. A condutividade térmica do tecido e

sua velocidade de resfriamento são primariamente determinadas pelo conteúdo

de água e pigmentação do tecido, quantidade de hematoporfirina nos vasos

sangüíneos, e também pela circulação sanguínea local, uma vez que o fluxo de

sangue atua como um reservatório térmico, que drena este calor para fora da

área irradiada. (1,2,3) A relação entre a densidade de energia e profundidade de

penetração da luz constitui um ponto importante para se compreender a relação

entre a potência do laser e a temperatura tecidual. Se a energia é altamente

absorvida, a intensidade irá diminuir de forma rápida ao atingir o tecido e,

portanto, não terá grande poder de penetração. Neste caso, o aumento de

temperatura será mais localizado. Por outro lado, se um tecido não absorver

apreciavelmente a luz, teremos uma grande profundidade de penetração e

consequentemente uma maior distribuição do acréscimo de temperatura.

~CU'& ~l'sronttVla
IJ: ~ (' _ II C' D S E R V , C o D E R I R I I nT '" j' "

33



Experimentos em animais e remoções cirúrgicas de tecidos humanos

demonstraram que a extensão do dano térmico em fígado, coração, próstata e

cólon, utilizando um laser de diodo de alta potência (805 nm) é equivalente àquela

obtida com um laser de Nd:YAG (1064 nm). Entretanto, o laser de diodo possui

maior efeito local devido a sua alta absorção em regiões vascularizadas, onde há

grande quantidade de hematoporfirinas, resultando em um menor poder de

penetração. (4-7) Amin et aI. relataram que a extensão do dano térmico causada

pelo laser de diodo pode ser comparada a observada quando um laser de

Nd:YAG foi utilizado intersticialmente.(8) Um estudo de Gold et al.(9) demonstrou

que a aplicação do laser de Nd:YAG, com parâmetros de potência de 1,25 a 1,75

W e frequência de 20 Hz, para a curetagem do epitélio de bolsas periodontais,

não causou dano para a camada subjacente (básica) do tecido. Cortes

histológicos revelaram a remoção completa do epitélio da bolsa sem necrose ou

carbonização dos tecidos conectivos (ligamentos periodontais) em 83% dos

casos.

Wilder-Smith(10) et aI. usaram 60 dentes extraídos para analisar a ação do

laser de Nd:YAG na remoção do smear layer e possíveis danos na superfície

radicular. As temperaturas intra pulpares também foram monitoradas. Usando um

laser pulsado, com 5 W de potência por 1,2, 3,4 e 5 minutos (o que corresponde

a densidades de energia de 230,67 a 1153,33 J/cm2) toda a smear layer foi

eliminada sem danos microestruturais nos tecidos duros, entretanto a temperatura

pulpar aumentou entre 9 °c e 22 °c, e a temperatura na superfície irradiada

aumentou entre 18 °c e 320C. Portanto, os autores consideraram estes

parâmetros inadequados para serem utilizados como coadjuvante a terapia

periodontal convencional.

Um estudo de Rastegar et aI. (11)comparou a aplicação do laser de diodo

de alta potência (810 nm) com a do laser de Nd:YAG para a coagulação. Eles

mostraram que ambos os lasers tinham efeitos similares. Entretanto, o

aquecimento causado numa profundidade de 0,2 cm em tecido de próstata de

cães, durante a irradiação do laser de diodo, foi quase 1,5 vezes maior do que

aquele induzido pelo laser de Nd:YAG. Este resultado já era esperado, uma vez

que a camada superficial deste tecido é altamente irrigada, favorecendo a

absorção do infravermelho próximo (810 nm).
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o laser de diodo parece não causar dano à polpa quando usado em modo

pulsado e numa potência de saída de até 2,5 W. (12,13)\Nhite et aI. 1991(14)

descreveram apenas um aumento desprezível de temperatura na polpa durante a

irradiação com laser de Nd:YAG, nestes mesmos parâmetros.

Powell et al.(15)estudaram os parâmetros seguros para o tecido pulpar,

utilizando o laser de dióxido de carbono (C02) em superfícies de esmalte. Os

parâmetros utilizados foram potências de 2,5 Wa 9,8 W, com feixe de 1 mm de

diâmetro, e tempo de 0,02 a 1 segundo, resultando numa energia de 0,76 a 7,87 J

na superfície do esmalte. Num outro estudo(16),analisaram a resposta pulpar de

cães in vivo, aplicando o laser de CO2 contínuo. Verificaram, após 48 horas da

irradiação, que 3,5 J foram necessários para iniciar os danos nos tecidos

pulpares. Constataram também que os danos observados trinta dias após a

aplicação do laser, eram menos severos do que os causados inicialmente. A

variação de temperatura pulpar foi medida, tanto para dentes humanos recém

extraídos quanto para dentes de cães. Para dentes humanos a variação de

temperatura foi mínima quando 3 J foram aplicados. Contudo, a aplicação de

aproximadamente 8 J acarretou uma variação de temperatura por volta de 4,0 oCo

Estes dados foram obtidos quando a espessura entre o tecido dental e o termistor

era de 3,4 mm. Já os danos na superfície do esmalte quando submetidos ao laser

de C02 acima de 1,0 J foram evidentes tanto em dentes humanos in vitro, quanto

em dentes de cães in vivo.

Análises térmicas in vivo e in vitro e suas conseqüências para o tecido

pulpar, também foram realizadas por Baldissara et ai 1997.(17)Para o teste em

humanos, dentes com extração previamente indicada por necessidade ortodôntica

foram selecionados. Estes dentes receberam estímulos térmicos e a

sintomatologia, relatada pelo paciente, foi monitorada por um período de

aproximadamente 3 meses. Após a extração, um grupo de dentes foi submetido a

análise histológica e outro utilizado para o teste in vitro. Para o teste in vitro, os

mesmos parâmetros aplicados nos pacientes foram repetidos nesta nova

condição. A temperatura inicialmente estava sob condições fisiológicas, e foi

observada até a condição máxima de aquecimento. O pico da variação térmica

ficou entre 8,9 °c e 14,6 °c, sendo que a média foi 11,2 oCo A temperatura foi

além dos 43°C no período de tempo entre 80 e 180 segundos. Este dado é

importante pois o dano térmico depende tanto do pico da temperatura, quanto do
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tempo de exposição acima do valor crítico. Após 220 segundos a temperatura

chegou em 47,1 °c e permaneceu estável nesta condição por um breve período

de tempo. A dor aumentou com a elevação da temperatura de 39,50C para 50,4

°c (média de 44,6 °C). Estes valores correspondem aos valores fisiológicos

tradicionais, que padronizam o limiar de dor em 45°C (Manzoni, 1982).(18) Em

contraste com a literatura, neste artigo nenhuma evidência de dano celular foi

encontrada para a média de valores de 11,2 oCoCom base na literatura, quando o

aquecimento excede 10°C é esperado encontrar, se não necrose pulpar, ao

menos sinais típicos como resposta ao estímulo traumático, como por exemplo, a

formação de dentina terciária, alterações na pré-dentina, hiperatividade celular e

alta vascularização. Há estudos clássicos que relatam estes sinais num período

de 56 a 91 dias após o estímulo térmico (Zach e COhen, 1965). (19)

No estudo de Baldissara et al.(17)a sintomatologia foi observada no período

de 68 a 91 dias depois da finalização do teste. Na primeira parte dos testes,

pacientes relataram dor pouco localizada, estável ou intermitentemente pulsada.

Quando o estímulo térmico era continuado e a temperatura aumentada, a dor

também crescia, tornando-se cada vez menos suportável. Nesta fase, todos os

pacientes relataram dor contínua, de difícil localização. A análise histológica,

assim como os resultados clínicos, foram negativos, ou seja, nenhuma evidência

de necrose celular, após uma aquecimento médio de 11,2 °c, foi observada

usando microscópio óptico. O exame histológico em todos os casos mostrou

estruturas celulares normais e configurações indistinguíveis do grupo controle. A

borda entre a camada odontoblástica e a pré dentina foi prontamente definida e

os túbulos, seccionados longitudinalmente, não apresentaram qualquer anomalia.

Zach e COhen,(19)estudaram o aumento de temperatura transferida para o

tecido pulpar em Macaca Rhesus avaliando histologicamente evidências

inflamatórias. Foi observado que quando a temperatura na polpa variava de 2,2

°C, praticamente nenhuma reação ocorria. Quando a temperatura variava de 5,5

°C, ocorria pulpite irreversível em 15% dos dentes, e quando o aquecimento era

por volta de 11°C o dano térmico era causado em 60% dos dentes.

Schubert em1957 (20)encontrou ocorrência de inflamação pulpar em

41,50C. Considerando a temperatura corporal por volta de 36,5 °C, isto equivale a

uma variação de temperatura de aproximadamente 5°C. Certamente, o uso de

alta rotação em procedimentos restauradores excedem facilmente este valor,
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especialmente em procedimentos feitos incorretamente, sem a devida

refrigeração. Grayjower, Kaufman e Stern em 1975 (21) concluiriam que

impressões feitas com materiais termoplásticos podem causar um aumento de 4,5

°c a 16°C na polpa.

Para os tecidos moles, se a temperatura for superior a 1000C no tecido

alvo, certamente o resultado térmico será a vaporização (zona de ablação) ou o

corte (zona de incisão). Quando a superfície do tecido é aquecida até atingir uma

temperatura entre 60 e 1000C, poderá ocorrer áreas de coagulação tecidual (zona

de necrose). Os efeitos de vaporização ou de necrose irão depender da

quantidade de energia absorvida pelos tecidos. Para temperaturas inferiores a

600C temos um quadro onde apenas processos fototérmicos reversíveis estão

presentes, sem dano permanente ao tecido alvo, se a irradiação do laser não for

realizada por um tempo prolongado. Neste caso, para temperaturas inferiores a

43°C ocorrerão alterações das proteínas, retração do tecido e hipertermia.

Temperaturas ente 43 e 50°C provocarão menor atividade enzimática. A partir

deste valor inicia-se a desnaturação de proteínas, desidratação e coagulação

(zona de necrose).(22) Em geral, a extensão do dano térmico depende da

quantidade de calor transferido para o tecido biológico, e por qual período se

estendeu esta transferência. A transmissão de calor é influenciada também por

fatores como condutividade térmica do tecido, duração e magnitude do estímulo

térmico, superfície de contato, temperatura aplicada e capacidade de dissipação

térmica.(23)Como pudemos observar pelas referências encontradas na literatura,

existe ainda uma ampla discussão a respeito das temperaturas que acarretam

danos aos tecidos orais. Contudo, ainda de acordo com os dados encontrados na

literatura, podemos admitir que a faixa segura, para a variação de temperatura

nos tecidos pulpares é de aproximadamente 5,5 °c e de 13 °c em tecido mole.

3.2. Efeito Térmico em Tecidos Ósseos

Pouco era sabido sobre a temperatura crítica limite entre o dano térmico

irreversível e reversível para o osso. Até a década de 80, acreditava-se que a

temperatura crítica era por volta de 56°C, pois a fosfatase alcalina é desnaturada

neste nível de temperatura(24,25).Outros estudos envolvendo reação óssea à

temperatura dizem que abaixo de 56°C já há necrose óssea, antes mesmo da
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desnaturação da fosfatase alcalina. Lundskog(26) encontrou evidências

histoquímica que o osso ao redor de um implante aquecido à 50 °e por 30

segundos é necrosado.

Grossweiner em 1994, (27)concluiu que pulsos com duração maior que 1~s

geralmente estão associados a efeitos térmicos significativos, enquanto que um

efeito térmico negligenciável era notado quando moderadas taxas de repetições

eram combinadas com durações de pulso inferiores a 1~s. Os lasers

odontológicos convencionais, geralmente emitem radiação em modo contínuo ou

pulsado com pulsos de duração maiores que 1~s, causando efeito térmico

considerável. Por serem usados em regiões críticas, o efeito térmico dos lasers

deve ser estudado e entendido, especialmente nas áreas sujeitas a danos e/ou

necroses. Por exemplo, na região anterior da mandíbula humana, onde há apenas

aproximadamente 1,25 mm de gengiva inserida cobrindo o osso alveolar. (28)

Estudos com o Nd:YAG foram descritos usando 12 W, diâmetro de 3 mm e

3,5 minutos de tempo de exposição, irrigando com água a 37°C. A temperatura

medida 2 mm abaixo da superfície do tecido foi por volta de 850e.(29)Portanto, a

utilização destes parâmetros, certamente causará danos aos tecidos ósseos ,

uma vez que a necrose óssea pode ocorrer por volta de 50°C.

Spencer et al.1998,(30)estudaram in vitro a variação de temperatura na

interface osso / tecido mole, utilizando cinco mandíbulas frescas de porcos, para

determinar os danos ou necroses causadas pelo aquecimento. Separando o

termistor do ponto irradiado havia uma espessura de osso alveolar de 0,3 a

O,5mm. Foram aplicados os lasers de e02 e Nd:YAG, com e sem refrigeração

ar/água. Para o laser de e02 foi usado de 4 W a 8 W de potência (688 J/cm2 a

1376 J/cm2), e para o Nd:YAG potências de 5Wa 9 W (714 J/cm2 a 1286 J/cm2,

respectivamente). O aumento da temperatura na interface osso/tecido mole para

o laser de Nd:YAG foi entre 8. °e e 11,1°e e para o laser de e02 foi observado

um aumento de temperatura variando entre 1,4 °e e 2,10e. A presença ou

ausência da refrigeração, não causou diferença estatística significante para os

resultados das variações térmicas. Baseando-se em relatos de estudos prévios,

que mostravam que o osso pode permanecer a 47°C por um minuto,(31)e que

temperaturas que excedem este valor podem causar mudanças morfológicas e

irreparáveis danos no osso alveolar, os autores concluem que a temperatura
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induzida no osso com o uso do laser de Nd:YAG pode provocar danos,

especialmente se houver exposição prolongada. (31,32,33)A temperatura é, contudo,

modulada pela estrutura do tecido e por sua vascularização.(34)Tecidos bem

vascularizados, como o osso alveolar, possuem uma melhor capacidade de

regeneração, se sofrerem danos térmicos, do que o osso cortical, por exemplo.

Os danos térmicos estão relacionados a magnitude do aumento da

temperatura e ao período de tempo no qual o tecido é sujeito à exposição.

Bonfield e U(35) descrevem que, um aquecimento a 50°C em certas condições,

provocaram danos irreversíveis ao osso. Tais alterações foram atribuídas à

reorientação das moléculas de colágeno, associadas às fracas ligações entre

colágeno e hidroxiapatita.(36)Embora muitos artigos citem a temperatura máxima

limite, antes que ocorra necrose, poucos especificam o tempo de exposição ao

estímulo que causam danos devido ao efeito térmico. Eriksson et al.(31)fizeram um

estudo com microscopia em coelhos para analisar o comportamento ósseo

quando submetido à diferentes temperaturas e tempo de exposição. Na

temperatura de 50°C por 1 minuto, a microcirculação permaneceu ativada

durante 4 a 5 dias após o aquecimento. Após 30 dias da estimulação térmica,

houve reabsorção óssea de 30%. A 47°C por 5 minutos, as artérias e veias eram

dilatadas, aumentando o diâmetro dos vasos. A reabsorção óssea, neste caso,

ocorreu mais precocemente, ou seja, 2 a 5 dias, com pico na segunda semana

seguinte ao estimulo térmico. Quando a temperatura usada foi 47°C por 1 minuto,

nenhum dano vascular foi notado após os 30 dias da aplicação térmica. Neste

último grupo, apenas em um animal, um grande vaso foi detectado,

desaparecendo após 3 semanas. A invasão de células gigantes não foi muito

grande. Com relação à resposta óssea, 3 de 5 animais apresentaram reabsorção

alveolar. Os autores concluem que o tecido ósseo é sensível a variações de

temperaturas acima de 10°C por mais de um minuto de exposição.

Segundo Kreisler et aI. em 2002,(37)os danos na superfície radicular

causados pela irradiação com laser de diodo dependem tanto da potência, quanto

do ângulo de incidência com a raiz. Neste estudo, amostras foram irradiadas à

10° e 90°, com potências entre 0,5 e 2,5 Watts. Quando potência de 0,5 a 1W

foram utilizadas, as amostras não sofreram alterações, independente do ângulo

de incidência. No entanto, 20% das amostras irradiadas à 90° por 20 segundos,

utilizando uma potência de 1,5 W, sofreram carbonização parcial. Uma
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carbonização total foi observada quando potências de 2 e 2,5 W foram utilizadas.

Os autores concluem que o parâmetro de 1 Watt de potência é o mais seguro

para irradiação de bolsas periodontais.

Conforme a literatura apresentada, podemos afirmar que o efeito térmico

em tecidos ósseos, da mesma forma que em tecidos moles, dependerá de

múltiplos fatores. Devemos então considerar que a espessura do tecido, o poder

de penetração do laser, a energia utilizada, o tempo de exposição, quantidade de

água do tecido, a morfologia óssea, quantidade de cromóforos, entre outros,

podem interferir na dissipação da energia térmica. Porém, como medida de

segurança, as menores variações de temperatura encontradas na literatura e os

menores períodos de tempo nesta condição, devem ser respeitados. Assim,

respeitando as informações da literatura e para preservar os tecidos periodontais

circunjacentes, o limite de aumento de temperatura que admitiremos neste

trabalho será por volta de 10 °C, durante uma exposição de no máximo um

minuto.

3.3. Experimentos de Análise Térmica

Os lasers de diodo de média potência foram recentemente

desenvolvidos para uso odontológico. Constatamos que poucos estudos são

relatados na literatura utilizando-se estes lasers. Moritz et aI. em 1997(38)

publicaram os primeiros estudos com lasers de diodo de média potência.

Entretanto, nenhum estudo térmico, especificamente em tecidos periodontais,

tinha sido realizado com lasers de diodo de média potência. Entre outros, este

foi um dos fatores que nos levou a analisar termicamente a ação do Diodo FTC

1200 (OPTO® São Carlos - Brasil) em tecidos periodontais.

Tendo em vista os efeitos do aquecimento tanto em tecidos ósseos,

quanto em tecidos moles, no emprego dos lasers na cavidade bucal,

realizamos um estudo térmico, in vitro e in vivo, para verificar o aquecimento

produzido pelo laser utilizado neste trabalho. Para estes experimentos, usamos

ratos Wistar, com aproximadamente 300 g de peso corpóreo. Todavia, é

conveniente fazer uma referência acerca das características dos tecidos

gengivais humanos, nas quais nos baseamos para darmos inicio aos testes in

vitro. De acordo com a literatura, (39) a espessura de gengiva inserida humana é
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por volta de 1,S mm e sua largura pode variar de 0,43 mm a 2,29 mm. Ainda

com relação às variações anatõmicas, podemos citar a espessura da cortical

óssea, que é dependente da posição de cada dente e do estresse funcional a

que ele está submetido. Baseados nestas variações, para o teste in vitro

utilizamos espessuras de tecido mole de 1, 2 e 3 mm.

Para o teste in vivo em tecido mole, a espessura do tecido não foi

considerada uma variável do experimento. Neste caso, o termistor e a fibra

óptica foram posicionados paralelamente e introduzidos concomitantemente na

bolsa periodontal de ratos. Para o teste de aquecimento de tecido ósseo in

vivo, também não nos preocupamos em variar a espessura óssea, mas sim,

simular a máxima condição de aquecimento usando uma mínima espessura

remanescente de tecido ósseo mandibular de ratos.

Durante os experimentos in vitro em tecido mole e in vivo em bolsa

periodontal e tecido ósseo, pudemos perceber que determinar a variação térmica

causada pelo laser em tecidos periodontais é uma tarefa complexa. Vários

fatores, principalmente decorrentes da heterogeneidade dos tecidos biológicos,

podem interferir na variação do aquecimento local. Algumas destas variáveis não

podem ser controladas, como por exemplo, a quantidade de água do tecido, a

concentração de pigmentos do sangue (hematoporfirinas), o grau de inflamação,

sangramento, entre outros. Por outro lado, podemos fixar os parâmetros de

irradiação do laser utilizado. Além disso, inicialmente para minimizar o número de

variáveis experimentais, no estudo in vitro, pré determinamos as diferentes

espessuras de tecido, e posteriormente uma análise térmica semelhante foi

realizada in vivo em um modelo animal.

3.3.1. Mapeamento Térmico in vitro

Foi realizado o mapeamento térmico in vitro durante a irradiação com o

laser de diodo operando em 810 nm. Para aproximar ao máximo, as condições de

umidade e aquecimento bucal, este experimento foi realizado numa "boca

artificial". A Fig. 3.1. ilustra a "boca artificial" que contém uma espuma onde

depositamos a água. Ao redor da espuma foi adaptada uma resistência elétrica,

alimentada por uma fonte de tensão, regulada para que ° aquecimento da água

ficasse em uma temperatura de aproximadamente 36,S oCo Na tampa desta
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"boca" introduzimos um termômetro, até o contato com a água, para permitir o

controle da temperatura.

Para este experimento, usamos tecido mole de ratos que tinham seu

sacrifício programado por necessidades histológicas. Imediatamente após o

sacrifício, removemos a mucosa jugal destes animais e seccionamos o tecido em

diferentes espessuras. Num suporte plástico fixamos primeiramente, uma camada

espessa de tecido mole que serviu como base. Nesta camada base, que não

variou durante todo o experimento, apoiamos o termistor, sobre o qual foram

colocadas as diferentes espessuras de tecido.

A variação de temperatura induzida pelo laser de diodo de média potência

nos tecidos foi medida através de um termistor de alta precisão (Modelo 120-202

EAJ - Fenwal Electronic MA). Este tipo de dispositivo apresenta uma variação de

sua resistência com a temperatura. Assim, pela medida da tensão no termistor, e

posterior calibração, podemos determinar o aquecimento induzido pelo laser.

Na Fig.3.2. temos uma visão mais aproximada do suporte plástico utilizado

como apoio para os tecidos e o termistor.

Figura - 3.1. " Boca Artificial" Figura - 3.2. Suporte Plástico

Os alvos das irradiações para este mapeamento térmico foram as

diferentes espessuras (1, 2 e 3 mm) de tecido mole. O mapeamento térmico foi

feito a partir da leitura da tensão no termístor. Através de uma curva de calibração

do termistor determinamos as variações de temperatura ocorridas durante a

irradiação do laser em diferentes potências (600 mW, 800 mW, 1000 mW, 1200

mW) utilizando uma fibra de 300 IJm de diâmetro. A fibra foi posicionada
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perpendicularmente ao termistor e mais próxima possível do tecido mole,

permanecendo imóvel durante os 3 segundos de irradiação. Estas condições

foram preconizadas para simular a situação mais crítica de aquecimento.

Considerando que a irradiação não foi realizada em contato com o tecido

mole, para calcularmos a dose (ou densidade de energia), devemos utilizar a área

do tecido que recebeu a irradiação (O,00785cm2). Portanto, para os diferentes

parâmetros de potência (600, 800, 1000 e 1200 mW), temos respectivamente

229,2 J/cm2 , 305,7 J/cm2, 382,1 J/cm2 e 458,5 J/cm2 de densidade de energia.

Na Fig. 3.3. apresentamos os resultados da variação de temperatura

induzida pela irradiação do laser de diodo de média potência, por 3 segundos

contínuos de exposição, em função das diferentes espessuras de tecido mole.

Cada ponto desta figura representa a média das 20 repetições realizadas. Na

tabela 3.1 apresentamos os valores numéricos obtidos para cada um dos pontos

e os valores atribuídos a barra de erro (nível de confiança de aproximadamente

90 %), de acordo com o desvio padrão encontrado.

A temperatura nas amostras de tecido, aumentou conforme aumentamos a

potência do laser, até aproximadamente 800 mW. A partir desta potência,

observamos uma saturação do aquecimento induzido. Neste momento existe um

equilíbrio entre a energia dada pelo laser e a dissipação térmica no tecido.

Como esperado, o aumento de temperatura observado para as amostras

de tecido mais finas foram maiores que a variação térmica registrada nas

amostras de tecido mais espessas. Contudo, mesmo quando associamos a maior

potência (1200 mW) com a menor espessura de tecido (1 mm), o aumento da

temperatura medido não atingiu valores considerados deletérios aos tecidos

periodontais. De acordo com a literatura, o aquecimento permitido é de até 13°C.

A partir deste valor iniciam-se processos de desnaturação de proteínas,

desidratação e coagulação.

Para uma melhor compreensão da dependência da variação térmica em

função das diferentes espessuras, na Fig 3.4, baseados nos resultados obtidos

pelas espessuras de 1, 2 e 3 mm, pudemos traçar algumas curvas que

evidenciam a tendência do aquecimento em diferentes potências e espessuras de

tecido. Adicionamos dados estimados da variação da temperatura para as

potências de a 200 mWe 400 mW ( 229,2 J/cm2 e 305,7 J/cm2). Os resultados
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deste gráfico revelam que espessuras de apenas 0.5mm de gengiva suportam

com segurança potências de até 600 mW (229,2 J/cm2). Para espessuras

superiores a 1mm, densidades de energia de até 458,5 J/cm2 não causaram um

aquecimento considerado deletério. A máxima variação de temperatura foi de

aproximadamente 11°C, quando uma potência de 1200 mW (458,5 J/cm2) foi

irradiada em 1 mm de espessura de tecido mole. De acordo com a literatura,

aquecimentos de até 13°C causam apenas efeitos fototérmicos reversíveis.

Potência ~T para 1mm~T para~T para

(mW)

2mm3mm

600

8.8±0.86.0±0.93.1±0.6

800

8.9±0.95.5±0.82.3±0.5

1000

9.5±0.97.0±1.03.6±0.7

1200

9.5±0.98.7±0.93.0±0.6

Tabela 3.1 - Variação de temperatura induzida pela irradiação in

vitro, durante 3 segundos, em função de diferentes potências e

espessuras (1, 2 e 3 mm) de tecido.
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Figura 3.3 - Variação de temperatura in vitro em função da potência

para diferentes espessuras de tecido mole durante irradiação por 3 segundos .
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3.3.2 Mapeamento Térmico in vivo

Para verificação da temperatura in vivo (tecido mole e ósseo), utilizamos

microtermístores que foram introduzidos tanto na bolsa periodontal, quanto no

osso alveolar dos ratos. A partir da leitura da tensão nos microtermístores,

pudemos, através de uma curva de calibração, determinar as variações de

temperatura (mapeamento térmico) ocorridas durante a irradiação do laser.

Para a,colocação do termistor tanto nas bolsas periodontais induzidas (Fig.

3.5), como no tecido ósseo (Fig. 3.6), os animais foram anestesiados com injeção

intramuscular com anestésico FRANCOTAR® 0,08 ml para cada 100 g de peso

corpóreo, associado ao relaxante muscular e analgésico VIRBAXYL® 2% na

dosagem de 0,04 ml para cada 100 g de peso corpóreo. Após a anestesia, os

ratos foram posicionados numa mesa operatória com uma abertura para

colocação da cabeça, de forma que a cavidade bucal pode ser mantida aberta

através de duas argolas de aço.

Figura 3.5 - Tecido mole, termistor

paralelo ao longo eixo do dente

Figura 3.6 - Tecido ósseo, termistor

perpendicular ao longo eixo do dente

Uma vez introduzidos os termistores tanto no tecido mole quanto na

tecidos ósseos dos ratos, passamos a estudar o aquecimento induzido pelo
laser.
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Tecido Mole de Rato

Primeiramente foi realizado o mapeamento térmico em tecido mole in vivo,

durante a irradiação com o laser de diodo operando em 810 nm. Neste

experimento, utilizamos potências variando entre 600 mW e 1200 mW, para

tempos de irradiação de 3 s e 9 s. Para cada parâmetro de tempo e potência,

realizamos 15 repetições. Cabe ressaltar que, nestes experimentos não houve

movimentação da fibra durante a aplicação do laser, assim como nos testes in

vitro. Porém, a fibra colocada na bolsa periodontal induzida foi posicionada

paralela ao dente e ao termistor. Na Fig. 3.7, pudemos observar, da mesma forma

que no teste in vitro, que ocorreu uma saturação do aquecimento, também a partir

da potência de 800 mW. Na bolsa periodontal dos ratos, o aquecimento máximo

produzido pelo laser, obtido para a potência de 1200 mW, para 3 s e 9 s de

irradiação foi por volta de 7°C e 11°C, respectivamente. Estes valores estão

dentro da faixa de aquecimento segura, para tecidos periodontais, conforme

indica a literatura. Acreditamos ainda que tais aquecimentos são superestimados,

uma vez que a fibra durante a aplicação do laser, foi mantida fixa. Em

procedimentos clínicos, a fibra é movimentada para "varrer" toda a bolsa

periodontal. Esta movimentação, feita nos procedimentos clínicos, diminui ainda

mais o aquecimento provocado. Com este experimento, podemos supor que

alguns fatores como ° fluxo de fluidos gengivais, a temperatura corporal, a

freqüência da respiração, a circulação sangüínea, a extensão da inflamação local,

entre outros, podem interferir na dissipação térmica. Estes fatores, explicam o

maior aquecimento gerado para os testes in vitro, se compararmos com o

experimento in vivo durante a irradiação por 3 segundos contínuos ( 3 segundos

in vitro - 10°C; 3 segundos in vivo -7°C ).
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Potência ~T por 35~T por 95

(mW) 600 mW

4.6±0.57.5±0.7

800 mW

6.7±0.710±1

1000 mW

7.2±0.710±1

1200 mW

7.1±0.711±1

Tabela 3.2 - Variação da temperatura induzida em bolsa

periodontal de ratos utilizando diferentes potências e tempos de

exposição (3 e 9 segundos) .
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Figura 3.7- Variação de temp'eratura em tecido mole de ratos,

utilizando diferentes potências e tempos de exposição (3 e 9 segundos).
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Tecido Ósseo de Rato

Em seguida realizamos o mapeamento térmico em tecido ósseo. Da

mesma forma que no experimento em tecido mole, não houve movimentação

da fibra, o que simula a condição de máximo aquecimento, uma vez que em

condições clínicas a fibra é constantemente movimentada. Porém neste

experimento, o termistor estava colocado no osso mandibular dos ratos, de

lingual para vestibular, de forma a ser totalmente rodeado por tecido ósseo. A

irradiação foi feita por vestibular paralelamente ao longo eixo do dente na bolsa

periodontal induzida. Desta maneira, a fibra ficava numa posição perpendicular

ao termistor. A Fig. 3.8 mostra a média dos resultados obtidos para 15

repetições, do mapeamento térmico em tecido ósseo de ratos, durante

diferentes tempos de irradiação (3 e 9 segundos). Podemos observar que o

aquecimento aumenta com a potência do laser. Diferentemente dos resultados

obtidos em tecido mole, o aquecimento observado neste caso, foi

consideravelmente mais baixo. As irradiações por 3 segundos ocasionaram um

aquecimento entre 0,5 °c e 1,5 oCo Quando o tempo de exposição foi três

vezes maior (9 segundos), a variação da temperatura registrada, foi de 1,0 °c

à 2,6 oCoMesmo na condição de maior aquecimento (1200 mW, 9 segundos), a

variação não ultrapassou 3°C. Isso se deve a dissipação do calor ocorrida no

tecido conjuntivo, periósteo e trabeculado ósseo. Assim, houve uma maior

distribuição do calor até que fosse atingindo o osso. Portanto, este

mapeamento térmico nos permite inferir que o risco de necrose óssea, usando

os parâmetros aqui testados, é muito pequeno. Porém, se a irradiação for

realizada muito próxima ou até mesmo em contato com o tecido ósseo, em

casos de cirurgias a retalho (céu aberto), o aquecimento provocado será

consideravelmente maior e neste caso danos poderão ocorrer.
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Potência ~T por 35~T por 95

(mW) 600 mW

0.56±0.061.1±0.1

800 mW

0,70±0.071.3±0.1

900 mW

0.72±0.071,2±0.1

1000 mW

1.4±0.12,6±0.3

1200 mW

1.4±0.12.6±0.2

Tabela 3.3 - Aumento da temperatura observada em tecido ósseo

durante a irradiação por 3 e 9 segundos com diferentes potências.
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Figura 3.8 - Variação de temperatura em tecido ósseo de ratos

durante tempos de exposição de 3 e 9 segundos
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o laser de diodo operando em média potência pode ser considerado

uma alternativa para melhor efeito na redução bacteriana em tratamentos

periodontais, mas antes de qualquer procedimento clínico utilizando lasers com

efeito fototérmico, a avaliação da variação da temperatura deve ser

preliminarmente constatada.

3.4. Conclusões

Neste capítulo, fizemos uma análise térmica in vitro e in vivo, das

variações de temperatura causadas pela irradiação do laser de diodo de média

potência em tecido mole e tecido ósseo. O experimento in vitro nos revelou que

espessuras acima de 1,0 mm de tecido mole, utilizando os parâmetros de 600,

800,1000 e 1200 mW, (229,2 ; 305,7 ; 382,1 e 458,5 J/cm2) não sofreram um

aquecimento considerado crítico, pois a variação de temperatura de até 13°C

é considerada segura. Os resultados obtidos no estudo in vivo em tecidos

mole, nos permitiu concluir que quando aumentamos a potência e o tempo de

exposição, o aquecimento também aumenta, porém a partir da potência de 800

mW pudemos observar uma saturação deste aquecimento. Esta saturação

representa o equilíbrio entre a quantidade de calor fornecida ao tecido e por ele

dissipada.

Para os maiores valores de potência (1200 mW) e para o maior tempo

de exposição (9 segundos) o aquecimento foi por volta de 11°C, portanto de

acordo com os valores considerados seguros na literatura.

Os resultados da variação térmica in vivo em tecido ósseo, para todos

os parâmetros testados, mostrou um aumento de temperatura muito inferior

aos valores que poderiam causar algum dano ao tecido ósseo. Deste modo,

este estudo contribuiu para estabelecer parâmetros seguros para a utilização

dos lasers de diodo de média potência como coadjuvantes na redução

bacteriana de bolsas periodontais, preservando os tecidos biológicos de

possíveis danos térmicos.
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Resumindo:

In Vitro aquecimento máximo:
1mm de espessura - 10°C (3s)
In Vivo aquecimento máximo:

tecido mole - 8 °c (3s)
tecido mole - 11°C (9s)

tecido ósseo - 1.6 °c (3 s)
tecido ósseo - 2,8 °c (9 s)

1. A variação do aquecimento observada durante 3 segundos de irradiação nos

testes in vitro em tecido mole foi maior, se comparada ao aquecimento

observado in vivo para tecido mole durante o mesmo tempo de exposição.

2. 1mm de espessura de tecido mole, irradiado com potência de 1200 mW por

3 segundos contínuos não causou aquecimento considerado prejudicial.

3. Observamos no estudo in vitro e in vivo em tecidos mole, que quando

aumentamos a potência e o tempo de exposição, o aquecimento também

aumenta, porém a partir da potência de 800 mWocorre uma saturação deste

aquecimento.

4. No estudo in vivo para os maiores valores de potência (1200 mW) e para o

maior tempo de exposição (9 segundos) o aquecimento foi por volta de 11°C,

portanto considerados seguros.

5. Irradiações por 3 segundos com potências de até 600 mW para espessuras

de até 0,5 mm parecem não atingir a temperatura considerada crítica.

De maneira geral, os resultados que obtivemos com os testes in vitro e in

vivo mostraram que o aquecimento provocado pelo laser de diodo 810 nm, com

potência até 1200 mW, mesmo nas condições máximas de tempo e potência, não

extrapolaram os valores de referência, encontrados na literatura.

Desta forma, nos experimentos de redução bacteriana in vivo, que

apresentaremos no próximo capítulo, serão utilizadas três aplicações do laser,

durante 3 segundos, nas faixas de potência analisadas pelos testes térmicos.
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4. Redução Bacteriana

4.1 Bactérias envolvidas na doença periodontal

A etiologia da doença periodontal é multifatorial. Entretanto, estudos de

Miller de 1890, citado por Berglundh e Lindhe em 1992(1), já demonstravam que

as bactérias presentes na cavidade bucal tinham um importante papel no

aparecimento e desenvolvimento da doença periodontal. Neste sentido, a relação

entre a presença de certos tipos de bactérias e as várias formas de doenças

periodontais vem sendo amplamente estudada com intuito de encontrar

tratamentos que sejam mais eficientes, com menos efeitos colaterais e que

também possam atuar como forma de prevenção. Como habitantes normais da

cavidade oral humana, conhecemos mais de 300 grupos ou espécies de bactérias

morfológica ou bioquimicamente distintas?) sendo que algumas cepas não foram

ainda classificadas. Vários estudos têm relacionado a etiologia e a progressão

das periodontites com a presença em altos índices de certas espécies, como por

exemplo, Treponema dentico/a, Bacteroides forsythus, Porphyromonas gingivalis,

Prevotella intermedia, Campy/obacter rectus, espécies de Fusobacterium,

Actinobacillus actinomycetemcomitans e Peptostreptococcus micros. (3-7) No

entanto, é difícil responsabilizar apenas patógenos específicos pela destruição do

periodonto. (8)

As patologias periodontais observadas não são resultado de uma única

bactéria, mas sim de uma associação bacteriana complexa. Segundo Bowden et

ai 1979,(9) a cavidade bucal, com sua microbiota, é um sistema ecológico de

complexidade desconcertante. É um sistema aberto de crescimento, ou seja,

microrganismos e nutrientes são repetidamente introduzidos e retirados do

sistema. Greenstein & Lamster 10 relatam que a aquisição da microbiota inicia-se

já no nascimento e as primeiras bactérias encontradas na boca são derivadas da

mãe. Muitas bactérias consideradas indígenas da cavidade bucal são detectadas

antes da erupção dos dentes decíduos.

As bactérias geralmente se encontram em um biofilme. O biofilme pode ser

considerado como uma comunidade bacteriana, em uma matriz composta por

polímeros extracelulares, aderida a uma superfície. Na cavidade bucal, qualquer
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superfície sólida como esmalte, cemento radicular, dentina, implantes,

restaurações, próteses, estarão recobertos por um biofilme. No entanto, a

aderência bacteriana envolve mecanismos físico-químicos específicos e é

influenciada não apenas pela interação entre as estruturas da superfície das

bactérias e as superfícies colonizáveis, mas também pela atividade da saliva

como um fluido em suspensão. Algumas das bactérias pioneiras que aderem

diretamente às superfícies dentais são espécies de streptococcus (como

Streptococcus sanguinis, S. mitis, etc) e actinomyces,(11,12)isto porque a maioria

dos streptococcus orais são anaeróbios facultativos, e portanto, capazes de

crescer tanto em condições aeróbias como anaeróbias. O biofilme bucal possui

uma extensa variedade de fenótipos, particularmente à respeito da sensibilidade

ao oxigênio.(13)A placa supragengival é caracterizada inicialmente por uma

microbiota predominantemente Gram-positiva e anaeróbia facultativa. Nos casos

de periodontite, há uma predominância de bastonetes anaeróbios Gram

negativos, em alguns casos números elevados de espiroquetas. (13,14)Estudos(15)

relatam que a transição dos microrganismos Gram-positivos para Gram-negativos

observada na estrutura da placa dental é associada a uma transição fisiológica na

placa em desenvolvimento. Os colonizadores iniciais utilizam o oxigênio e baixam

o potencial de oxi-redução do meio, favorecendo o crescimento de espécies

anaeróbias. O meio nutricional na superfície dentária é totalmente diferente

daquele encontrado nas bolsas periodontais. Na bolsa periodontal, os

microrganismos, mesmo os mais exigentes, encontram todos os nutrientes

necessários para seu crescimento. (16)

As espécies Gram-positiva utilizam açúcar como fonte de energia e a saliva

como fonte de carbono. As bactérias que predominam no biofilme maduro são

anaeróbias, assacarolíticas e utilizam aminoácidos e pequenos peptídeos como

fonte de energia. Sabemos que certas combinações de bactérias potencializam

suas ações e que, as bactérias anaeróbias desempenham um papel importante

na manutenção das infecções crônicas, tal fato foi constatado por Fabricius et ai

em1982.(17)

Slots et al.,(18)detectaram em bolsas periodontais de pacientes portadores

de periodontite crônica, pseudomonas, bastonetes entéricos e espécies de

Candida, em especial naqueles pacientes, nos quais a instrumentação periodontal
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convencional e a antibioticoterapia falharam. A composição bacteriana que

predomina no estado de saúde dos tecidos do periodonto são cocos Gram

positivos imóveis, enquanto que na doença periodontal, esta microbiota é

composta principalmente de microrganismos anaeróbios, bastonetes Gram

negativos e com motilidade.(17.18)Sundqvist,(19.20)afirmou que ocorre um

mecanismo seletivo no qual certas bactérias são mais capazes de sobreviver e se

multiplicar do que outras, graças a inter-relação entre elas, como comensalismo e

antagonismo, e ao suprimento nutricional existente. Bactérias anaeróbias Gram

negativas, como bacilos produtores de pigmento negro e Fusobacterium

nucleatum, são mais sensíveis ao oxigênio e também necessitam da presença de

outros organismos para sobreviver. Portanto, algumas combinações bacterianas

são mais virulentas que outras.(21)

Contudo, acredita-se que bastonetes anaeróbios Gram-negativos, bastonetes

móveis e espiroquetas são os principais patógenos periodontais.(22) Estas

diferenças no perfil bacteriano entre saúde e doença periodontallevam a crédito a

hipótese de especificidade de placa.(23) Mas é necessário considerar que a

composição da microbiota varia não somente entre os diferentes estágios da

doença, mas também entre pessoas com sintomas semelhantes. Isto porque

envolve a resistência individual dos hospedeiros. Deste modo, muitos

microrganismos periodontopatogênicos são encontrados tanto em áreas sadias

como nas áreas acometidas pela doença. Conforme Socransky et ai 1987,(24)

diferenças demonstradas na composição da microbiota nas diversas condições

patológicas da gengiva e periodonto de sustentação não terão, necessariamente,

significação patogênica. Na avaliação do papel etiológico destes microrganismos,

deve-se considerar que a quantidade de bactérias presentes em áreas saudáveis

deve ser consideravelmente inferior às encontradas em áreas patológicas, e que

a eliminação ou redução à números toleráveis destes microrganismos deve, ao

menos, estancar a progressão da lesão ativa.

Atualmente sabemos que a doença periodontal é multifatorial, sítio

dependente, e de natureza episódica. Contudo o controle de placa tem sua

importância fundamentada desde a década de 60, quando Lõe (25)provou haver

uma relação causa-efeito entre o acúmulo da placa bacteriana nos dentes e o

desenvolvimento da gengivite. Lindhe em 1975, (26)relatou num estudo com
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animais, que ocorria a restauração da saúde gengival, após a remoção deste

biofilme dental. Mas, visto que alguns dos animais deste estudo não

desenvolveram a doença periodontal, apesar de um acumulo de placa persistente

por 48 meses, podemos considerar que a composição da microbiota ou o

mecanismo de defesa do hospedeiro, ou ainda a susceptibilidade à doença,

podem variar de um ser vivo para o outro.

Nishida et ai 2000 (27), definem que a patogênese da periodontite envolve

bactérias anaeróbias da cavidade bucal e que o dano tecidual ocorre como

resultado de uma complexa interação patogênica bacteriana e a resposta

imunoinflamatória do hospedeiro à infecção.

A própria reação imunoinflamatória do hospedeiro e os produtos do

biofilme dental, tais como amônia, sulfito de hidrogênio, aminas tóxicas, indol e

escatol são potencialmente prejudiciais ao tecidos periodontais. Algumas das

enzimas da placa que podem ser de origem bacteriana ou de células lisossômicas

do hospedeiro são capazes de degradar os tecidos conjuntivos periodontais. Além

disso, produtos citotóxicos de alto peso molecular, tais como lipopolissacarídeos e

peptidoglicanos das paredes e membranas das células bacterianas podem

penetrar no epitélio juncional e sensibilizar os tecidos do hospedeiro, iniciando e

mantendo dessa forma, uma resposta inflamatória exacerbada e não desejada.

4.2 Algumas Opções de Tratamento Periodontal

4.2.1 Tratamentos Convencionais

Na periodontia, o fator microbiológico pode originar uma patologia

denominada doença periodontal. As doenças periodontais podem afetar tanto as

estruturas do periodonto de proteção quanto o de sustentação. A extensão dos

danos causados pela agressão microbiana dependem de alguns fatores. Como

descrito anteriormente, a resistência do hospedeiro às reações

imunoinflamatórias, entre outros, são alguns dos fatores que variam de indivíduo

para indivíduo.

61



A placa bacteriana é universalmente aceita como um dos fatores

etiológicos importantes na doença periodontal. (28)Como a doença periodontal está

envolvida com um complexo bacteriano, diferentes bactérias têm sido associadas

ao estado de saúde periodontal, gengivite e diversos tipos de periodontites. O

tratamento da doença periodontal é geralmente direcionado para a remoção

mecânica da placa supra e subgengival, com o objetivo de reduzir em quantidade,

alterar sua composição, e prevenir a recolonização. (29)No entanto, o tratamento

convencional de raspagem e alisamento radicular com ou sem acesso cirúrgico,

para a redução dos patógenos periodontais, muitas vezes não é o suficiente para

impedir a progressão da doença periodontal em alguns sítios e/ou pacientes.(30)

Como a instrumentação periodontal é um procedimento tecnicamente difícil de ser

realizado, conseqüentemente conseguir controlar estes patógenos de bolsas

periodontais profundas não pode ser considerado um procedimento trivial. Além

das profundidades das bolsas prejudicarem a eficiência da remoção mecânica

dos microrganismos patogênicos, outros fatores, como por exemplo, o mal

posicionamento dental, os acidentes anatômicos, que envolvem as raízes dos

elementos dentários dificultam ainda mais as manobras convencionais. Diante

desses fatos, a terapêutica mecânica convencional pode falhar na redução ou

erradicação dos periopatógenos. Muitos antibióticos têm sido testados para

auxiliar na redução bacteriana, porém muitas são as desvantagens de seu USO(31).

O efeito quimioterapêutico dos antibióticos pode ser julgado pela relação da

concentração mínima inibitória (C.M.I.) do patógeno e pela concentração da droga

alcançada in vivo. A Eritromicina, por exemplo, que pertence à classe dos

macrolídeos, penetra no fluido gengival em concentrações muito baixas (32)e, aos

níveis que se apresenta nas bolsas periodontais, a maioria das bactérias

periodontopatogênicas não é susceptível, especialmente Actinobacillus

actinomycetemcomitans, Eikenella corrodens, Fusobacterium nucleatum,

Selenomonas sputigena e um número significativo de Bacteroides produtores de

pigmento negro. Baseados em dados da susceptibilidade in vitra, seria improvável

que a eritromicina fosse efetiva como coadjuvante no tratamento periodontal,

exceto em circunstâncias muito limitadas.(33,34)As eritromicinas também podem

causar reações como náuseas, vômitos, diarréia, hipersensibilidade e provocar

icterícia em pacientes com disfunção hepática. Tais reações podem ocorrer, pois

a eritromicina é classificada como um agente de hepatotoxidade dose-
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independente. A metabolização da droga resulta em derivados hepatotóxicos, os

quais são formados somente em quantidades mínimas, Porém, o fígado não

possui capacidade de desintoxicação quando eles acumulam.(35)Considerando

que um antibiótico para ser efetivo no tratamento periodontal, deve penetrar bem

no fluido gengival e atingir altas concentrações daquela concentração mínima

inibitória do suspeito patógeno,(32)alguns autores elegem as tetraciclinas pois

podem atingir níveis no fluido gengival maiores que os níveis sangüíneos.(36,38)

Pela literatura, sabemos que estes antibióticos foram amplamente estudados, e

suas funções têm sido bem demonstradas em casos de periodontite agressiva.(34
40)

Uma grande quanti~ade de estudos tem demonstrado que a raspagem e

alisamento radiculares, por si só, foram ineficientes para eliminar o Actinobacillus

actinomycetemcomitans. Contudo, quando coadjuvada com a tetraciclina bons

resultados foram obtidos.(41)Porém, há autores que contestam esta eficiência

antibiótica, segundo Listgarten et a/.(42) o tratamento com tetraciclinas em

periodontite crônica não promove benefícios clínicos nem tão pouco

microbiológicos. A tetraciclina, como outros antibióticos, pode reduzir a eficácia

dos contraceptivos orais,(43)provocar reações adversas como, por exemplo

náuseas, dores epigástricas, distensão abdominal, vômitos, e ainda alterar a

microbiota em equilíbrio e causar distúrbios gastrointestinais. Além destes fatores,

a presença de patógenos implicados na doença periQdontal resistentes às

tetraciclinas, tem sido relatada por muitos autores dentro da literatura.(44-49)

A c1indamicinaé um potente antibiótico que também possui boa penetração

no fluido gengival (50)e, com dados baseados no teste de susceptibilidade in vitra,

é eficaz contra a maioria dos patógenos periodontais com exceção feita ao

Actinobacillus actinomycetemcomitans. e Eikenella corrodens,(51) Porém,

microrganismos como o Clostridium difficile associado à colite

pseudomembranosa pode, ocasionalmente, aparecer depois da terapia com
"

antibióticos de amplo espectro, especialmente com a clindamicina, ampicilina e

cefalosporina, (52-55)Esta infeção está associada com diarréia, febre, leucocitose e

cólicas abdominais,
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Cqmo a instrumentação subgengival pode não ser totalmente eficaz e

suficiente em determinados sítios e/ou pacientes, muitos estudos continuam a ser

realizados, para viabilizar um tratamento conservador eficiente. Estudou-se a

irrigação subgengival com agentes antimicrobianos, porém os resultados das

pesquisas mostram que a irrigação com clorexidina diariamente ou

quinzenalmente durante seis meses, ou tetraciclina e água oxigenada não

propiciaram reduções superiores à irrigação de soro fisiológico, nem superiores

aos sítios controle, onde apenas raspagem subgengival era aplicada. (76)Uma

possível explicação para estes resultados é a taxa de renovação do fluido

crevicular, que acontece a cada 1,5 minutos.(77)Desta forma, qualquer substância

para ter um efeito antibacteriano deveria agir em no máximo 5 minutos, entretanto

de acordo com Rams & Slots 1996,(77)todas as substâncias utilizadas necessitam

de mais tempo para agirem. A única exceção seria o iodine, que apresenta uma

inibição bacteriana nesse prazo, justificando seu sucesso como coadjuvante no

tratamento periodontal.(78)Algumas outras opções coadjuvantes ao tratamento

periodontal são os dispositivos de ação lenta que incluem fibras de tetraciclina

(Actisite), metronidazol em gel (Elysol), gel de minociclina (Dentomycin na

Ingleterra e Periocline no Japão) e c10rexidina num veículo protéico reabsorvível

(Periochip), entre outroS.(79)Os resultados das pesquisas ainda não são

suficientes para avaliar seus efeitos, principalmente a longo prazo.

Apesar do grande avanço presente na antibioticoterapia, em alguns casos

de periodontite os microrganismos ainda não são eficientemente controlados.

Infelizmente as terapias mecânicas muitas vezes não são suficientes para que

ocorra a reversão do processo de doença para saúde em todos os sítios. Este

fato justifica o desenvolvimento e aperfeiçoamento de técnicas que permitam o

tratamento coadjuvante nos casos de doença periodontal que necessitam de um

suporte a mais para o tratamento.

Nas últimas décadas, com uma maior integração de diferentes áreas da

Ciência e aplicação de novos instrumentos com tecnologia de ponta, surge mais

uma opção para tratamentos odontológicos. O desenvolvimento tecnológico dos

equipamentos emissores de radiação laser ampliou, particularmente na

Periodontia, o arsenal disponível contra microrganismos patológicos. Assim, a

terapêutica periodontal convencional, coadjuvada com a redução bacteriana
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proporcionada por lasers, tem demonstrado eficiência na diminuição de certas

enfermidades periodontais, levando a uma melhoria nos parâmetros clínicos e

microbiológicos, sem causar efeitos colaterais sistêmicos indesejados. Esta nova

opção de tratamento tem ainda como objetivo a supressão ou erradicação das

bactérias periopatogênicas.

4.2.2 Tratamentos Utilizando Laser para Redução Bacteriana

Como a colonização microbiana promove a inflamação, e em particular as

bactérias Gram-negativas estão intimamente associadas com os danos nos

tecidos de suporte, sabemos que sua eliminação é extremamente importante.

Porém, muitas vezes, após o tratamento convencional, o sucesso terapêutico não

é atingido pela presença insistente de certos microrganismos. Goene em 1990(80)

citou a bactéria Actinobaci/lus actinomycetemcomitans como uma das resistentes

ao tratamento mecânico e importante responsável pela perda progressiva de

inserção.

Moritz et aI. em 1998 (81) examinou a redução bacteriana em bolsas

periodontais após a aplicação do laser de diodo (2,5W; 805nm). Foram

selecionados 50 pacientes com no mínimo 4 mm de bolsa, apenas as faces

proximais foram incluídas no estudo. Os pacientes foram divididos em dois

grupos: no primeiro grupo foi feita raspagem tradicional e não houve irradiação

com o laser, no segundo grupo, os pacientes receberam além do tratamento

convencional, a aplicação do laser de diodo. Amostras microbiológicas foram

coletadas, e os resultados finais mostraram que a contagem bacteriana para o

grupo que recebeu o tratamento com o laser de diodo foi consideravelmente

menor se comparada com o grupo controle, principalmente com relação à

eliminação de Actinobaci/lus actinomycetemcomitans.

Haas et aI. em 1997 (82) examinaram o efeito bactericida do laser de diodo

de baixa intensidade, de comprimento de onda 905 nm, associado a uma

substância fotossensível, sobre bactérias relacionadas com a doença periodontal.

Três grupos diferentes foram selecionados, cada grupo incubado com um tipo de

bactéria: Actinobaci/lus actinomycetemcomitans, Porphyromonas gingivalis e

Prevotella intermédia. As amostras foram imediatamente processadas e testes de
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identificação foram realizados. A simples presença de uma bactéria individual foi

considerado resultado positivo. Somente a ausência total de bactérias foi

considerada resultado negativo. Apenas nos grupos que o azul de toluidina foi

associado ao laser o resultado foi negativo, ou seja, não houve crescimento

bacteriano. Conforme observação de outros autores, em trabalhos com lasers de

baixa intensidade de energia, há redução bacteriana eficaz quando associado à

substâncias fotossensíveis.

Moritz et aI. 1998 (83) avaliaram o tratamento de bolsas periodontais,

usando laser de diodo de média potência (2,5W). Todos os 15 pacientes

selecionados, receberam raspagem convencional. Porém, em um subgrupo

associaram o uso do laser de diodo no tratamento, e em outro subgrupo a

irrigação com água oxigenada. Como o tratamento convencional de raspagem e

alisamento radicular apresenta dificuldades na eliminação de bactérias como

Actinobacillus actinomycetemcomitans, (84,85) esta e outras bactérias, como

Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermédia foram analisadas para comparar

a redução bacteriana em diferentes condições de terapia. O subgrupo que

recebeu tratamento com laser de diodo teve 73,5% de redução do A.

actinomycetemcomitans, contra a redução de 33,3% para o grupo controle. Com

relação à Prevotella intermédia a laserterapia causou uma redução de 85,3%

contra 58,3% de redução no grupo controle. Resultados similares foram

encontrados para Porphyromonas gingivalis onde o emprego do laser possibilitou

uma redução de 47,1% contra 16,7% no grupo controle.

Lin et aI. em 1992,(86) estudaram o efeito da redução bacteriana

proporcionada pelo laser de Nd:YAG quando aplicado no interior de bolsas

periodontais de 4 a 6 mm. Neste estudo avaliaram 10 pacientes que foram

divididos em três grupos. No primeiro grupo o laser foi utilizado com parâmetros

de potência de 2 W e 3 minutos, o segundo grupo recebeu apenas tratamento

mecânico de raspagem subgengival e o último grupo não recebeu tratamento

(controle). Os autores concluíram que o grupo que recebeu a aplicação do laser

foi mais efetivo se comparado ao segundo grupo (quanto a inibição da

recolonização de Bacteroides sp, Fusobacterium sp, Actinomyces sp e Veillonella

sp) até 28 dias após os tratamentos estipulados. No entanto, alguns autores(87)

indicam que a aplicação subgengival do laser de Nd:YAG pulsado é tão efetiva
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quanto procedimentos convencionais de raspagem e alisamento radicular com

relação à redução bacteriana. Contudo, o laser é menos efetivo na remoção de

cálculos e não houve diferenças estatísticas nas medidas de profundidade de

bolsa para constatar a reinserção. White et aI. 1991 (88)constataram que o laser de

Nd:YAG não elimina apenas bactérias, mas também inativa bactérias que se

difundiram para o cemento radicular. No entanto, Radvar et aI. 1996 (89)usando

um laser de Nd:YAG com pulsos de 80 mJ e 50 mJ revelaram redução bacteriana

não significante após o tratamento de bolsas periodontais. Já Tseng e Liew (90)

observaram significante redução na contagem bacteriana e completa inibição de

microrganismos anaeróbios quando utilizaram Nd:YAG com parâmetros de 1 Watt

e 20pps. Radvar et aI. 1996,(89)constatou que os danos causados nas superfícies

radiculares dependem do método empregado no tratamento. Apenas quando o

laser é usado perpendicular ao cemento radicular poderá causar danos, mas se

usado paralelo ao dente, o cemento não sofrerá alterações indesejadas. O

tratamento na face radicular com laser de Nd:YAG pulsado, segundo Cobb et aI.

1992 (91) reportou significante redução de bactérias periodontopatogênicas,

entretanto superfícies do cemento foram danificadas quando os níveis de energia

ultrapassaram 1,75 Watts de potência com taxa de repetição de 20 pps (pulsos

por segundo) por uma exposição de um minuto. Os autores concluíram que o

laser possui um efeito bactericida, mas alertam para a necessidade de alisamento

radicular com curetas após a aplicação do laser para evitar que a superfície da

raiz permaneça com irregularidades.

Bem Hatit et ai (92) analisaram em 16 pacientes periodontais (com

profundidade de sondagem acima de 5 mm), os efeitos bactericida do laser de

Nd:YAG pulsado sobre bactérias como Actinobacillus actinomycetemcomitans,

Bacteroides forsythus, Porphyromonas gingivalis e Treponema denticola. Os

parâmetros utilizados foram 0,8 We 10 Hz; 1,0 We 10 Hz; 1,2 We 12 Hz; 1,5 W.

Todos com energia de 100 mJ por pulso e tempo de aplicação de sessenta

segundos. Os autores relataram redução de todas as bactérias estudadas tanto

para os grupos onde a raspagem mecânica foi associada à aplicação do laser ou

quando apenas procedimentos de raspagem mecânica foram realizados.

Gutknecht et ai (93)utilizando o laser de Nd: YAG avaliaram a redução de

Prevotella intermedia em 18 sítios. Foi realizada a raspagem manual seguida de
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aplicação do laser numa potência média de 2 We 20 Hz, com tempo de aplicação

de 16 a 20 segundos. Este procedimento foi feito mais duas vezes com intervalos

semanais. Os autores observaram uma completa redução de Prevotella

intermedia em 78 % dos casos onde o laser foi associado. A recolonização foi

observada em 25 % dos sitios. Os autores afirmam que apesar de não eliminar

totalmente a Prevotella intermedia, o uso do laser combinado com a raspagem

mecânica promoveu melhor redução bacteriana do que somente a terapia

convencional.

Cecchini et ai em 1999, (94) sugeriram que as melhores condições de

irradiação com laser de Nd:YAG fossem de 1,5 We 15 Hz, sob refrigeração, por

um período de tempo que não excedesse 15 a 20 segundos de aplicação.

Romanos et aI. 2000, (95) avaliaram os danos causados em superfícies de

pinos de titânio para implantes com o uso do laser de diodo e do laser de

Nd:YAG. Os parâmetros usados para o laser Nd:YAG foram 2,0; 4,0 e 6,0 Watts

em modo continuo. Para o diodo foram usados 5,0; 10,0 e 15,0 W também em

modo contínuo e em contato. Os corpos de prova foram analisados em

microscópio eletrônico de varredura. Nos resultados, o laser de Nd:YAG causou

algumas alterações na superfície do implante, já o laser de diodo não causou

mudanças ou danos nas superfícies dos discos de titânio, o que faz os autores

concluírem que o laser de diodo 980 nm pode ser usado, sem prejuízos, também

em tratamentos de peri-implantite. Mouhyi et ai 2000,(96) estudaram a resposta do

tecido mole após a limpeza da superfície de titânio contaminada utilizando laser

de CO2, ácido cítrico e peróxido de hidrogênio. Após os diferentes métodos de

limpeza, os parafusos foram colocados cirurgicamente entre o músculo e a

camada do peritônio do abdômen de ratas. Após seis semanas de cicatrização, os

animais foram sacrificados. Lâminas histológicas foram preparadas e analisadas.

Comparando-se os tratamentos realizados nos grupos com laser apenas ou laser

combinado com peróxido de hidrogênio, observou-se uma descontaminação

suficiente sobre a superfície do titânio, podendo ser utilizado clinicamente. Kato et

aI., em 1998,(97) estudaram a eficiência do laser de CO2 quando usado para

irradiar implantes contaminados por Streptococcus sanguis e Porphyromonas

gingivalis. Os resultados demonstraram que todos os microrganismos foram

eliminados pela irradiação com densidade de energia de 286 J/cm2 e 245 J/cm2.
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Os autores relatam que esta completa esterilização não causou danos às células

conectivas por aumento térmico na área tratada.

Moritz et ai 1997(98),selecionaram quarenta pacientes e utilizaram o laser

de diodo para promover a redução bacteriana. Os resultados mostram

quantidades relevantes de staphylococcus e principalmente de streptococcus. A

taxa logarítimica máxima de morte foi de 4,22 para streptococcus e 3,33 para

staphylococcus. Comparando com o grupo controle os autores concluem que há

alta capacidade de redução bacteriana usando o laser de diodo.

Moritz et aI.1999,(99)estudando a ação bactericida "in vitro" do laser de diodo,

analisaram resultados de exames microbiológicos, espectroscopia infravermelha e

infiltração de corantes. Os canais contaminados foram irradiados com 4 We 10

Hz. Os resultados mostraram uma eliminação completa dos microrganismos, com

um aquecimento máximo de 10 °c na superfície radicular externa. O exame ao

microscópio eletrônico de varredura revelou uma superfície com vedamento dos

túbulos dentinários, com aspecto de fusão e recristalização.

Em outro trabalho, Moritz et aI. 1997(100) através de exames

microbiológicos, estudaram a ação bactericida intra-canal do laser de Nd:YAG. Ao

término do tratamento, os autores verificaram que após a primeira irradiação, em

50% dos casos houve praticamente completa eliminação de bactérias.

Comparando com a técnica convencional, concluem que o laser de Nd:YAG pode

ser considerado um instrumento útil como coadjuvante na desinfeção de canais

contaminados.

Gutknecht et ai 2000,(101)investigaram o efeito bactericida do laser de diodo

operando em 810 nm. Fatias de dentina bovina foram separadas pelas

espessuras de 100, 300 e 500~m. Estas seções longitudinais foram esterilizadas

e posteriormente encubadas com suspensão de Enterococcus faecalis. O laser foi

usado na potência de 0,6W num ângulo de 5° com a dentina e durante 30

segundos. A média de redução bacteriana encontrada foi de 74% quando a

espessura de dentina era de 500 ~m. Com este trabalho, os autores concluem

que o laser de diodo reduz o número de bactérias em camadas profundas de

dentina contaminada. Gouw-Soares et aI., também no ano de 2000 (102)

pesquisaram o efeito bactericida do laser de Ho:YAG in vitro, 180 amostras de

dentina radicular com espessura de 100, 300 e 500 ~m. foram contaminadas em
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uma das superfícies com 1 IJI de suspensão bacteriana de Enterococcus faecalis.

Através da análise dos resultados, foi comprovada a eliminação bacteriana em

níveis elevados quando se utilizou o laser. Para espessura de 300 IJm e

parâmetro 1W e 5Hz a redução foi de 83,65%. Valores máximos de redução

(98,46%), foram encontrados para espessura 100 IJm e parâmetro 2We 5Hz. O

grupo controle apresentou redução bacteriana significativamente menor quando

comparados com os grupos experimentais.

White et al.1993 (103)usaram em seus estudos dentinas seccionadas

esterilizadas com radiação gama. Estas dentinas foram contaminadas com 10 IJI

de B. subtilis, ou Escherichia coli, ou B. stearothermophilus, posteriormente

irradiadas com laser de Nd:YAG empregando 0,3 W; 0,5 W; 1,5 W e 3,0 W de

potência, com exposições de 20 segundos e 2 minutos. O B. sterothermophilus

mostrou ser o mais resistente ao tratamento laser. Houve redução bacteriana do

B. subtilis e do E. coli, quando irradiados com potência maior que 0,5 W por 2

minutos. Os autores concluíram que o laser de Nd:YAG foi capaz de promover

redução bacteriana nas superfícies de dentina contaminada.

Com a finalidade de utilizar o laser como auxiliar na redução bacteriana,

Hardee et aI. em 1994(104)irradiaram canais radiculares com um laser de Nd:YAG

com 3 W de potência durante 1 e 2 minutos. O estudo demonstrou que estes

parâmetros promoveram uma redução de 99% na contagem de colônias

bacterianas.

Em pesquisa clínica, com acompanhamento durante 3 anos, Gutknecht et

al,(105)avaliaram 517 dentes, totalizando 863 canais. Todos estes dentes

apresentavam lesões periapicais, com pelo menos 5 mm de diâmetro. O

tratamento endodôntico convencional foi realizado e o laser de Nd:YAG foi usado

como coadjuvante na desinfecção do canal radicular. Os parâmetros utilizados

foram 1,5W e 15Hz e taxa de repetição durante 10 segundos, por 4 vezes numa

mesma sessão. Os autores relataram sucesso em 86% dos casos onde a

associação da irradiação com o laser de Nd:YAG foi efetuada.

Gutknecht et aI. em1996,(106)usando a bactéria Enterococcus faecalis

avaliaram in vitro o efeito bactericida do Nd:YAG. Todos os canais, tanto os do

grupo controle, como os tratados com laser, foram irrigados com 1 ml de solução

de NaCI a 0,9% . Esta solução, foi coletada e após diluições, uma alíquota de 100
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IJI foi inoculada em meio de cultura e incubada para contagem de colônias (u.f.c.)

Os resultados exibiram uma redução bacteriana média de 99,91% com a

utilização do laser.

Moritz et al.em 1999 (107)mostraram o efeito bactericida dos lasers Er:YAG

(2,94 IJm), Nd:YAG (1,064 IJm) e Ho:YAG (2,10 IJm) em dentes extraídos e

inoculados com suspensão de Enterococcus faecalis e Escherichia coli. Os

parâmetros utilizados foram 1° Hz de taxa de repetição e potências de O,8W ou

1,5W. As médias da eliminação bacteriana foram estatisticamente iguais, por volta

de 99% para os lasers de Er:YAG, Nd:YAG e Ho:YAG.

Conforme a literatura apresentada, apesar de alguns estudos como os de

Moritz et ai, Gutknecht et ai, Cobb et ai e Lin et ai relatarem consideráveis

reduções bacterianas nas diferentes situações analisadas, há estudos como os de

Cobb et ai, que apontam algumas alterações indesejadas na superfície radicular,

como crateras e derretimento do tecido duro. Para evitar estes e outros tipos de

danos, em diferentes tecidos, os parâmetros de potência e tempo de irradiação

devem ser criteriosamente escolhidos. Trabalhos recentes já utilizam potências

menores por um tempo de exposição menor, sem comprometer o efeito de

redução bacteriana esperado.

Apesar dos procedimentos de curetagem à laser terem sido aprovados

pelo FDA (Food and Drug Administration) em 1998,(108) os efeitos bactericídas,

especialmente do laser de Nd:YAG, vêm sendo estudados desde o início dos

anos 90. No entanto, estudos empregando lasers de diodo de média potência são

muito recentes. Apenas em 1997 estes lasers começaram a ser pesquisados com

o objetivo de verificar seu potencial em promover a redução bacteriana. Por estes

motivos, nos propusemos a avaliar a ação do laser de diodo de média potência

em bolsas periodontais induzidas em ratos.

4.3 Experimentos Microbiológicos

Experimentos em Ratos x Homem

Os primatas podem parecer o melhor modelo animal por causa de sua

íntima relação com o homem. Porém, grandes despesas relacionadas com
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estudos em macacos excluem estes animais de serem o modelo mais

freqüentemente utilizado. O rato é um animal comumente usado em estudos na

periodontia e, se comparado com os primatas, possuem algumas vantagens

óbvias. São mais baratos e mais fáceis de manipular, não necessitam de um

biotério muito grande e o número de animais por grupo pode ser maior. Porém, a

aplicação indiscriminada deste modelo animal, foi questionada por alguns

autores.(109)Obviamente existem várias diferenças entre ratos e Homo sapiens.

Em odontologia, diferenças como por exemplo, o remodelamento contínuo do

osso alveolar e a erupção constante dos incisivos devem ser consideradas em

certos estudos, para que este modelo possa ser utilizado sem comprometer os

resultados experimentais.

Do ponto de vista da periodontia, várias semelhanças podem ser

encontradas. Similaridades com relação a anatomia periodontal dos dentes

molares dos ratos, desenvolvimento e composição da placa dental, epitélio

gengival oral, epitélio juncional, fibras colágenas periodontais, cemento e

histopatologia das lesões periodontais, são fatores para viabilizar a utilização

deste modelo animal no estudo da doença periodontal. (110,111).

4.3.1 Modelo Animal

o rato foi escolhido como modelo animal para este estudo pois, como já

dissemos, existe entre esse modelo e o homem uma semelhança anatõmica,

histológica e bioquímica dos tecidos periodontais, bem como uma similaridade

histopatológica e microbiológica no que diz respeito à doença periodontal (Sallay

et al.1982, Klausen 1991, Fischman1964, Johnson1975, Irving et aI. 1978, Garant

1979(1),Garant 1979(11),Heijl et al.1980, Page1982). (110-118)

A principal diferença é o epitélio sulcular queratinizado dos ratos. (119)

Teoricamente, esta estrutura queratinizada, poderia interferir com o movimento de

metabólitos bacterianos nos tecidos periodontais, impedindo o início de uma

resposta inflamatória. Porém, estudos recentes mostraram que materiais

colocados no sulco gengival, penetram normalmente até o tecido conjuntivo

através do epitélio juncional.(120,121)Assim, não há razão para acreditar que o

tecido queratinizado exerça função diferente. A queratinização também poderia

afetar a adesão de certas bactérias no epitélio. Contudo, experiências mostraram
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que um número significativo de patógenos periodontais podem colonizar a área

dentogengival de ratos, da mesma forma que nos humanos. (122)

A composição da microbiota indígena pode variar consideravelmente entre

os ratos. (123)Esta variação pode estar associada a diferenças na manipulação, na

alimentação e no ambiente (biotério) destes animais. A idade dos ratos também é

importante para a composição da microbiota. A placa recente em ratos é

dominada por estreptococo, mas com tempo, conforme a espessura da placa

bacteriana aumenta, o número de microrganismos Gram-negativos vai ficando

mais proeminente, da mesma forma que nos humanos. No aspecto microbiológico

da doença periodontal em ratos, bactérias importantes para a etiopatogenia da

doença no homem têm demonstrado potencial patogênico. Dentre as bactérias

estudadas destacam-se Actinobacillus actinomycetemcoitans, Porphyromonas

gingivalis, Capnocyfophaga sputigena, Eikenella corrodens e Fusobacterium

nucelatum(123,124,125)

Visto que a periodontite não se estabelece naturalmente nos roedores, nos

períodos experimentais normalmente utilizados pelos pesquisadores, a indução

da doença tem se tornado prática freqüente. Existem diferentes formas de

indução de periodontite relatadas na literatura. Uma é a inoculação de bactérias

relacionadas à destruição do periodonto de sustentação e outra é a colocação de

fatores retentivos de placa bacteriana nos dentes dos animais (ligadura). (112,113)

Em alguns estudos, geralmente envolvendo aspectos imunológicos, a

inoculação de bactérias é realizada em ratos "livres de germe" (germ-free). Estes

animais permitem a investigação do efeito de uma única bactéria (que foi

inoculada) sem interferência de outros microrganismos. Esta condição favorece o

crescimento de microrganismos que aderem facilmente aos tecidos periodontais,

mas não é uma condição favorável para o estabelecimento de microrganismos

que requerem a presença das outras bactérias para colonização e crescimento.

Em particular, bactérias anaeróbias raramente conseguem se estabelecer em

uma superfície de mucosa essencialmente estéril.(126)

Já o modelo de doença periodontal induzida por ligadura é descrito na

literatura por diversos autores e pode ser realizada com diferentes tipos de

materiais. Por exemplo, a utilização de um fio de aço na cervical do primeiro

molar maxilar de ratos Wistar, causa perda óssea, observada radiograficamente,
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a partir de 14 ou 21 dias. (127) A ligadura tem sido utilizada tanto para induzir a

doença periodontal, como para induzir a peri-implantite ao redor dos implantes.

Muitos autores, Akagawa et al.1993, Shou et al.1996, Hanish et al.1997, Eke et aI.

1998, Tillmanns et aI. 1998, Cesco et al.1999, demonstram a importância do

biofilme bacteriano tanto na doença periodontal, como no processo de falência

dos implantes.

As evidências clínicas e histológicas da doença periodontal experimental

em ratos são semelhantes às do homem. Clinicamente, ao sondar levemente o

local onde a ligadura foi adaptada, podemos observar sangramento gengival, isto

pode ser observado após algumas semanas da colocação da ligadura.

A ligadura também pode ser de fio de nylon. Em animais sacrificados após

14 dias, os autores observaram que a inflamação gengival causada pela

colocação desta ligadura, no primeiro molar mandibular, resultou em reabsorção

óssea.(128)

Áreas radiolúcidas na região de furca dos primeiros molares mandibulares

de ratos podiam ser observadas, após 27 dias da colocação de ligaduras de seda.

O mesmo ocorreu entre a raiz distal do primeiro molar e a mesial do segundo.

Esses resultados não foram encontrados nos animais que não receberam

ligaduras. (129) Em um outro trabalho, o fio de seda foi utilizado nos segundos

molares maxilares. (130) Os animais foram sacrificados aos três, sete, e quatorze

dias. Os dentes com ligadura apresentaram perda de inserção abaixo da junção

amelo-cementária em todos os dias de avaliação. Leve reabsorção óssea foi

observada no terceiro dia e poucas lacunas de reabsorção foram encontradas aos

sete e quatorze dias. Na pesquisa de Sallay, (131) a indução da doença com

ligadura em cervical de segundo molar maxilar em ratos Sprage-Dawley pelo

período máximo de 14 dias, mostrou que a perda óssea, tanto na face palatina

quanto na vestibular, foi estatisticamente maior que a do grupo controle.

O papel da ligadura como modelo de indução de doença periodontal foi

questionado. Existiu um questionamento a respeito do caráter traumático da

colocação da ligadura como fator preponderante na produção da lesão aos

tecidos periodontais. Objetivando estudar essa questão, Sallay et aI. em 1982 (132)

avaliaram a possibilidade da destruição periodontal, decorrente da utilização da

ligadura, ser devida ao trauma mecânico e não à sua capacidade de permitir a
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colonização bacteriana no local. Dessa forma, administraram gentamicina e

c1indamicina desde um dia antes da colocação das ligaduras até o término do

estudo. Tetraciclina na dose de 0,7mg/mL foi colocada na água, a partir de dois

dias antes da colocação da ligadura. Clorexidina foi utilizada uma vez por dia para

o controle de placa. Como resultado, observaram que o tratamento antibacteriano

preveniu a perda óssea alveolar em relação aos ratos que receberam apenas

ligadura. Desta forma, o uso de antimicrobianos preveniu a perda óssea alveolar

sugerindo assim, que a destruição periodontal é, realmente, devida à ação

bacteriana. Hanisch et al.(1997) (133)observaram a microbiota presente na peri

implantite induzida por ligadura em macacos e os índices de sangramento à

sondagem aumentaram durante a permanência das ligaduras. A profundidade de

sondagem e perda de inserção também aumentaram nesse período. Após as

ligaduras observou-se uma grande proporção de bastonetes anaeróbios Gram

negativos, predominantemente Porphyromonas gingivalis, Bacteroides forsythus,

Fusobacterium sp e Streptococcus beta-hemolíticos.

Samejima et al.(1990)(134)analisaram as habilidades periodontopatogênicas

da Eikenella corrodens em ratos Wistar imunossuprimidos ou não, após a

colocação de ligadura. A ciclosfofamida foi utilizada como agente

imunossupressor e os animais foram sacrificados após um, três, cinco, oito, onze

e dezoito dias. Os animais que receberam ligadura, ciclofosfamida e Eikenella

corrodens apresentam significativamente maior perda óssea alveolar do que o

grupo que não estava imunossuprimido. Da mesma forma, aqueles animais que

receberam apenas ligadura tiveram perda óssea alveolar menor do que aqueles

que foram tratados concomitantemente com o fármaco. A ciclofosfamida diminuiu

o número de células sangüíneas brancas, o infiltrado inflamatório no tecido

gengival e o reparo ósseo, tendo ainda potencializado a reabsorção óssea.

Observa-se, dessa forma, que a doença periodontal pode ser induzida por

ligadura em ratos, cujo principal papel é o acúmulo de bactérias. Esse processo

se assemelha ao que ocorre no homem.
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4.3.2 Indução da doença periodontal pela colocação de ligadura

Nesta pesquisa induzimos a doença periodontal em ratos através de

ligaduras, seguindo os modelos de Johnson, 1975.(113)O material utilizado para

indução da doença foi um fio de algodão de cor preta, número 40 (Corrente,

Brasil). Para a colocação do fio de algodão (ligadura), os animais foram

anestesiados com injeção intramuscular com anestésico Francotar® 0,08 ml para

cada 100 g de massa corpórea, associado ao relaxante muscular e analgésico

Virbaxyl®2% na dosagem de 0,04 ml para cada 100 g de massa corpórea. Após a

anestesia, os ratos foram posicionados numa mesa operatória com uma abertura

para colocação da cabeça do animal. A cavidade bucal foi mantida aberta por

duas argolas de aço adaptadas nesta mesa como mostra a Fig. 4.1. Uma

pequena lâmpada foi fixada na mesa operatória para facilitar a visualização do

primeiro molar inferior dos ratos e, consequentemente, a colocação da ligadura

sem causar traumatismos nos tecidos bucais.

Figura 4.1. - Mesa operatória para o correto posicionamento dos animais.

Depois do correto posicionamento do animal na mesa operatória,

realizamos um afastamento dental temporário com auxílio de uma sonda

exploradora infantil nO5, entre o primeiro e o segundo molar inferior direito, para

minimizar as dificuldades da adaptação da ligadura. Este procedimento é

mostrado na FigA.2 A e Fig. 4.2 B.
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A ligadura de algodão de cor preta foi colocada, com auxílio de duas pinças

curvas (tipo mosquito), como mostra a Fig.4.2 C, na posiÇão mais cervical

possível. Este posicionamento, ao nível do sulco gengival dos primeiros molares

inferiores direitos dos ratos, é mostrado nas Fig.4.3.A, Fig. 4.3.8 e Fig. 4.4 A.

Esta ligadura foi mantida através de amarrias (nós cirúrgicos), como vemos nas

Fig. 4.3.8 e Fig. 4.3.C, por um período de 27 dias, para favorecer o acúmulo do

biofilme bacteriano. Após este período, como já era esperado, notamos um

grande quantidade de placa bacteriana (biofilme) cobrindo toda ligadura,

mostrado na Fig. 4.4.8. Observamos na Fig. 4.4.C as conseqüências desta

indução, um tecido edemaciado, além da presença de bolsa periodontal e

sangramento.

Todos os animais deste estudo receberam a ligadura (Fig. 4.4.A) para

induzir a doença periodontal. Porém, a colocação deste fio de algodão foi dividida

por grupos, devido a grande dificuldade deste procedimento e o tempo gasto para

realizá-Io. Os cinco grupos de animais que foram usados para as análises

microbiológicas in vivo foram separados por potências (400 mW, 600 mW, 800

mW, 1000 mW e 1200 mW). Para cada grupo de potência utilizamos 8 ratos,

portanto um total de 40 animais.

Os 72 animais utilizados para a análise histológica também receberam a

ligadura para a indução da doença periodontal. Estes ratos foram divididos em

dois grupos, além das diferentes potências já mencionadas. O que determinou a

divisão destes dois grupos foi o período (em dias) que aguardamos, após a

irradiação com o laser, até o momento do sacrifício. Um primeiro grupo foi

sacrificado após quatro dias da irradiação com o laser de diodo de média

potência, e o segundo grupo foi sacrificado após 10 dias da irradiação. Estes

resultados serão descritos detalhadamente no Capítulo. 5.
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Figura 4.2.A

Figura 4.3.A

Figura 4.2.8

Figura 4.3.8

Figura 4.2.C

Figura 4.3.C

Figura 4.4.A Figura 4.4.8 Figura 4.4.C

Figuras 4.2, 4.3, 4.4 - Colocação da ligadura de algodão passo a passo
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A indução da doença periodontal foi realizada, para que pudéssemos fazer

uma análise quantitativa e qualitativa dos microrganismos. A metodologia usada

para analisar a redução bacteriana será apresentada a seguir.

4.3.3 Análise Microbiológica in vivo

Neste estudo utilizamos 40 ratos. Para cada animal, realizávamos dois

exames microbiológicos, um antes da aplicação do laser e outro após a

irradiação, totalizando 80 amostras microbiológicas. Os resultados das análises

microbiológicas, revelaram a presença de oito microrganismos distintos:

Streptococcus beta-hemolítica, Prevotella sp, Fusobacterium sp, Pseudomonas

sp, Escherichia colí, Proteus mirabilis, Enterobacter sp, Candida sp.

Especificamente, os quatro últimos microrganismos citados apareceram em um

pequeno número de ratos de 3 % a 8 % do total de animais. Por outro lado, as

outras quatro bactérias foram encontradas em um número significativo de

animais, entre 13 % e 60 % do total de ratos. Dos microrganismos analisados nos

ratos, as espécies Prevotella e Fusobacterium são também freqüentemente

observadas na doença periodontal humana, já a espécie Pseudomonas também é

observada no homem, porém não tão comumente. No entanto, consideramos que

bastonetes entéricos, como Pseudomonas sp, Escherichia colí, Proteus mirabilis e

Enterobacter foram encontrados nos exames microbiológicos das bolsas

periodontais dos ratos, devido aos hábitos coprofágos de alimentação destes

animais. Os ratos fazem das fezes uma complementação de sua dieta, pois

vitaminas, minerais, entre outros nutrientes são excretados antes de serem

efetivamente absorvidos no trato digestivo.

Microrganismos Encontrados nos Ratos

Inicialmente, faremos uma descrição particular de cada microrganismo

encontrado nas amostras coletadas dos ratos Wistar, utilizados neste estudo.

Prevote/la sp

A bolsa periodontal pode ser considerada um habitat único para mais

de 300 espécies diferentes de microrganismos. Abriga uma grande variedade
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de bactérias Gram-negativas, como por exemplo a Prevotella sp.

Recentemente esta bactéria foi encontrada em placas ateromatosas,

aumentando o risco de infartes do miocardio.(135) Este patógeno é um dos

responsáveis pela destruição de estruturas periodontais. No entanto, em

pacientes sadios uma pequena proporção deste patógeno é encontrado nas

amostras subgengivais. Estudos clínicos demonstram que a erradicação ou

redução da quantidade de espécies como Prevotella intermedia, promove uma

diminuição no sangramento permitindo que ocorra a reinserção das estruturas

periodontais. (136-138)

Fusobacterium sp

Fusobacterium sp é um pequeno bastonete fusiforme, Gram-negativo e

freqüentemente encontrado em infecções clínicas. Em geral, estão envolvidos

com os mesmos tipos de infecções que as do grupo Bacteroides sp. Algumas

espécies de Fusobacterium são residentes comuns das cavidades do homem

e de outros animais. Além destes patógenos estarem presentes em muitos

sítios de doença periodontal em dentes naturais, estão presentes também em

sítios peri-implantares doentes.

Na literatura encontramos alguns exemplos que citam Fusobacterium

nucleatum, Prevotelia intermedia, Porphyromonas gingivalis,

Capnocytophaga(139) como microrganismos colonizadores da doença

periodontal. Augthun et aI. (140)examinaram 12 pacientes com o objetivo de

avaliar a colonização bacteriana de sítios com peri-implantites que

apresentavam profundidade à sondagem maiores que 5 mm. A microbiota

predominate encontrada foram espécies da familia Bacteroidaceae (Prevotella

intermedia, Prevotella buccae, Prevotella oralis, Prevotella melaninogenica,

Prevotella denticola); Actinobacillus actinomycetemcomitans; Fusobacterium

nucleatum; Capnocytophaga spp e Eikenella corrodens. Bacteroidaceae e
Actinobacillus actinomycetemcomitans foram particularmente, encontrados com

maior freqüência. Num estudo de Keller et aI., em 15 pacientes, (141)os

microrganismos Porphyromas gingivalis foram detectados em 10 % das

amostras de bolsas periodontais e em apenas uma amostra dos sítios com peri

implantite. Prevotella intermedia foi detectada em 33% das bolsas periodontais
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e em 30% das amostras da peri-implantite. Fusobacterium spp. teve uma

prevalência de 58% nas amostras de sítios com doença periodontal e 50% nas

amostras dos sítios com peri-implantite. Smedberg et ai (142) examinaram o

efeito da utilização de próteses nos maxilares sobre a composição da microflora

peri-implantar. Os resultados demonstraram uma prevalência significantemente

maior de Lactobacillus, Prevotella spp. e leveduras em pacientes que faziam

uso de próteses removíveis quando comparado com pacientes que utilizavam

próteses fixas. Mombelli et ai (143) analisaram a presença de bactérias

relacionadas à doença periodontal na microbiota exposta ao meio bucal por 3 e

6 meses em 20 pacientes com doença periodontal previamente tratada.

Prevotella intermedius foi encontrada em 6 após 3 meses e em 7 após 6 meses.

Fusobacterium spp em 13 após 3 meses e 12 após 6 meses. Analisando a

microbiota de implantes falidos, Mombelli et aI. 1995 (144),encontraram uma

microbiota complexa com grande proporção de anaeróbios Gram-negativos,

Fusobacterium sp, P. gingivalis, P. intermedia, A actinomycetemcomitans.

Pseudomonas sp

Entre bactérias entéricas e Pseudomonas, algumas espécies são

capazes de invadir os tecidos, produzir leucotoxininas extracelulares,

degradar imunoglobulinas IgG e IgA, matar fibroblastos, elaborar enzimas

proteolíticas e enzimas para destruir o colágeno.(145) Pseudomonas sp é uma

bactéria Gram-negativa, facilmente encontrada em diferentes ambientes por

causa de sua versatilidade. É resistente à antibióticos e pode causar doenças

em indivíduos susceptíveis.

A espécie aeruginosa, Pseudomonas aeruginosa, foi encontrada, de

acordo com a literatura, em pacientes com periodontite. Barbosa et aI. em

2001, (146)examinaram 80 pacientes com idade entre 17 e 58 anos, todos com

periodontite, a ocorrência de Pseudomonas aeruginosa foi observada em

nove destes pacientes. Slots et al,(147) examinaram em 844 adultos com

periodontite e Pseudomonas aeruginosa também foi constatada.

A espécie Pseudomonas pseudoma/lei, de acordo com a literatura,

ocorre primariamente em roedores e outros animais do Pacifico Sul. Porém,
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pode também atingir humanos. No animal este microrganismo geralmente

está associado à doenças respiratórias, e pode ser transmitida para o homem

se houver contato direto ou à curtas distâncias. (148)

Stttreptococcus beta· hemolitico

o gênero Streptococcus engloba um conjunto de cocos Gram-positivos

heterogêneos que se dividem num só plano, agrupando-se em cadeias de

tamanho variável. Estes gênero é largamente encontrados na cavidade bucal.

Embora façam parte da microbiota normal, muitos são responsáveis por uma

variedade de manifestações clínicas, tornando-se importantes agentes

infecciosos para o homem. Anaeróbio facultativo, seu metabolismo é

fermentativo e o ácido lático é o produto final predominante da fermentação

da glicose. Os Streptococcus são classificados em três diferentes grupos:

alfa, beta ou gama, de acordo com sua ação nas células do sangue. Os

Streptococcus alfa, por exemplo S.pneumoniae causam destruição (hemólise)

em células vermelhas do sangue. Os grupos beta são mais destrutivos,

também podem produzir substâncias tóxicas que afetam células brancas

(Ieucócitos) e as propriedades de coagulação do sangue. Estes dois primeiros

grupos, são algumas vezes chamados de hemolíticos, por sua ação

destruidora de hemácias.(149)

No homem, uma parte da composição da microbiota subgengival

periodontal, tanto a relacionada com saúde quanto a relacionada com doença,

podem ser consideradas similares. Microrganismos do gênero

Strepetococcus, como por exemplo, Streptococcus mitis, Streptococcus

salivaris, ou ainda Actinomyces naeslundi e Actinomyces odontolyticus estão

também presentes em sítios saudáveis.

Candidasp

A Candida é um fungo Gram-positivo, saprófita, que sob determinadas

condições multiplica-se por esporulação, tornando-se patogênico. É um fungo

oportunista encontrado na pele e mucosas e a interferência de vários fatores

pode transformá-Io em patogênico. Grande parte da população apresenta tal
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fungo nas mucosas bucais, embora sua presença não seja prejudicial, pois há

uma relação de harmonia deste, com outros microrganismos orais. Em geral,

este fungo é encontrado nas bolsas periodontais quando a resposta, de um

tratamento contra protozoários, falhou. A fixação dos prolongamentos do

fungo (hifas) se dá através da liberação de substâncias que rompem a

camada de queratina, responsável pela proteção da mucosa, permitindo que

as hifas penetrem mais profundamente no tecido. O desenvolvimento fúngico

é favorecido, principalmente por 2 fatores. O primeiro fator está relacionado

com a resistência imunológica do paciente, e o segundo, não menos

importante, é a condição de higiene bucal. Já é constatado que se houver

prejuízo no sistema imunológico do paciente, a instalação de tal patologia será

favorecida. Por outro lado, pessoas que utilizam antibióticos de largo espectro

ou a longo prazo, sem o acompanhamento médico, estarão sujeitas a correr o

risco de inibir a população de bactérias competidoras, e isto permitirá a

proliferação inadequada de fungos. Uma outra situação que a candidíase

pode ocorrer, é em pacientes com doenças ou condições que inibem a

resposta imunológica, como por exemplo pacientes HIV positivos, alguns tipos

de cânceres, ou pacientes que fazem uso de medicamentos

Imunossupressores.

É importante salientar que as candidoses também podem ocorrer em

pacientes saudáveis, como por exemplo em bebês e crianças, provavelmente

pela imaturidade do sistema imunológico. Os sintomas variam desde ardor,

queimação na região, bem como prurido. As manifestações clínicas são

variadas, podem apresentar-se através de uma membrana esbranquiçada 

forma pseudomembranosa - em qualquer região da boca, como mucosa jugal,

língua, palato, entre várias. Ou apresentar-se eritematosa, candidose

caracterizada pela ausência de membrana e com área avermelhada

principalmente na língua ou palato. Quando envolve o ângulo da boca,

denomina-se de queilite angular, representada por descamação ou

avermelhamento. As candidoses bucais não são transmitidas através de

contato oral, pois é necessário que o indivíduo esteja com algum

comprometimento sistêmico imunológico ou bucal que favoreça a instalação

fúngica.(150)
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Escherichia colí, Enterobacter, Proteus mirabilis

o gênero Escherichía, da família Enterobacteriaceae, caracteriza-se

por bastonetes Gram-negativos, anaeróbio facultativo, e contém uma espécie,

Escherichia colí, com centenas de especificidades antigênicas, cujas

combinações diferentes dão origem a alguns milhares de sorotipos.

Enterobacter, pequeno bastonete intestinal, é capaz de utilizar citrato e

acetato como únicas fontes de carbono. O gênero Proteus, que são

bastonetes Gram-negativos é constituído de cinco espécies reconhecidas, e

podem ser encontrada de modo variado, como por exemplo em proteína em

decomposição, urina, no homem, e em galinhas.(151)

Redução Microbiana

Neste experimento usamos 40 ratos Wistar, que receberam a ligadura

de algodão para indução da doença periodontal, como descrito na seção

4.3.2. Cada animal, após os 27 dias da indução, foi submetido a duas coletas

microbiológicas diferentes, resultando, no total, oitenta análises

microbiológicas. A obtenção das amostras da microbiota periodontal foi feita

com pontas de papel absorvente esterilizadas (Slots, 1979) (14). Essas pontas

foram introduzidas no fundo do sulco das bolsas periodontais por 15

segundos, como mostra a Fig. 4.5. Em seguida, foram removidas e

transferidas para frascos apropriados contendo fluido reduzido de transporte

(RTF), posicionados bem próximos da bolsa periodontal do rato para evitar ao

máximo a exposição das pontas de papel ao oxigênio, Fig. 4.6. As amostras

foram mantidas à temperatura ambiente e processadas no prazo máximo de

48 horas. Estas pontas de papel faziam parte de kit's Periolab®, específicos

para análise de microrganismos periodontopatogênicos. Todos os passos

executados foram feitos de acordo com as instruções do laboratório.

Quarenta análises foram referentes as colheitas obtidas logo após a

retirada da ligadura e antes da irradiação com laser. Uma destas colheitas

está mostrada na Fig 4.5. As demais amostras microbiológicas foram obtidas

86



a partir da colheita realizada após a aplicação do laser (Fig. 4.8). As potências

utilizadas neste experimento foram 400 mW, 600 mW, 800 mW, 1000 mW,

1200 mW. A fibra óptica de 300 /-lm de diâmetro, foi posicionada

paralelamente ao longo eixo do dente, e a irradiação era feita em seção única

por 3 segundos contínuos. Este procedimento era repetido 3 vezes

percorrendo as quatro faces (vestibular, mesial, lingual distal) do primeiro

molar inferior direito, como mostra a Fig 4.7. É necessário relatar que o

diâmetro da fibra não permitia um fácil acesso à região distal do primeiro
molar inferior dos ratos.

Figura 4.5. Pontas de papel sendo introduzida na bolsa periodontal dos

ratos, para a coleta microbiológica antes da irradiação com o laser.
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Figura 4.6. Remoção das pontas de papel estéril e sua transferencia

para frascos apropriados contendo fluido reduzido de transporte (RTF).

Figura 4.7. Fibra óptica de 300 ~m de diâmetro, posicionada

paralelamente ao longo eixo do dente. Irradiação por 3 segundos contínuos.

Procedimento repetido por 3 vezes consecutivas, percorrendo as quatro faces

(vestibular, mesial, lingual e distal) do primeiro molar inferior direito.
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Figura 4.8. Após a irradiação, nova colheita microbiológica foi
realizada.

Os resultados da ação do laser de diodo de média potência (até 1,2 W)

na redução bacteriana in vivo foram obtidos após a identificação presuntiva

dos patógenos periodontais, por meio de cultura (Slots, 1986) (152) realizados

pelo laboratório Periolab®.

A média destes dados foram tabulados e os resultados estão nos

gráficos mostrados na Fig. 4.9. Do lado esquerdo apresentamos os

histogramas de redução e do lado direito, para facilitar a visualização, temos

as curvas correspondentes, referentes aos mesmos dados. De acordo com os

valores encontrados pelo desvio padrão e aplicando a teoria de erros, para a

análise microbiológica in vivo, consideramos 10 % o erro experimental. Esta

porcentagem está expressa nos gráficos pelas barras verticais. Os valores da

eficiência da redução bacteriana (E.R.B.) foram encontrados a partir da

expressão:
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E.R.B. = PCONTROLE - PTRATADO

PCONTROLE

onde PCONTROLE corresponde a porcentagem de um dado microrganismo antes da

irradiação e PTRATADO é a porcentagem do mesmo microrganismo após a

exposlçao ao laser. Estes valores foram obtidos pela análise microbiológica

laboratorial. Os valores de E.R.B foram calculados para cada uma dos

microrganismos presentes nas bolsas periodontais dos ratos para as diferentes

condições de irradiação, conforme mencionamos anteriormente. Assim, nas Figs.

4.9 apresentamos os resultados obtidos para as eficiências de redução

microbiana nas bolsas periodontais dos ratos.

A Prevote/la sp foi o terceiro microrganismo mais encontrado nas

análises microbiológicas dos animais. Apenas nos animais do grupo de

potência de 1200 mW ela não foi identificada. A ausência deste

microrganismo desde a primeira análise foi marcada com um X no gráfico. A

Fig. 4.9 A mostra a eficiência da irradiação com laser de diodo de média

potência (neste caso, de 400 a 1000 mW) para a redução de Prevote/la sp. A

irradiação foi feita, como descrito anteriormente, por três segundos e repetida

por três vezes. Como podemos observar a redução ocorreu para todos os

parâmetros de potência testados.

Como não podemos controlar previamente a microbiota dos ratos,

sempre que o microrganismo não for encontrado desde a primeira análise

microbiológica, como neste caso para a potência de 1200 mW,

representaremos com um X no gráfico.
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Figura 4.9 A. Eficiência de redução obtida para a Prevotella sp em

função da potência.

o Fusobacterium sp foi encontrado em 10 dos 40 ratos. Os resultados

da eficiência do laser de diodo de média potência, na redução de

Fusobacterium sp é mostrado na Fig. 4.9 B Novamente podemos observar

uma eficiência deste laser na redução bacteriana em todas as potências

testadas. Este microrganismo foi encontrado previamente em todos os

diferentes grupos de potências (400, 600, 800, 1000 e 1200 mW). Para as

potências de 800 mWe 1200 mW uma total redução de Fusobacterium sp foi

observada. A pior redução bacteriana que encontramos, neste caso, foi de 48

% de redução para a potência de 600 mW. Entretanto, mesmo neste caso,

podemos considerar que uma boa redução foi conseguida.
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Figura 4.9 B Fusobacterium sp

Os resultados obtidos para Prevotella sp e Fusobacterium sp (Figs. 4.9

A e B), gêneros presentes na maioria dos sítios periodontalmente doentes,

revelaram significante taxa de redução. Estes resultados indicam que o laser

de diodo de média potência pode ser um instrumento efetivo para coadjuvar

aos tratamentos periodontais humanos.

Pseudomonas sp foram encontrados em apenas 5 dos 40 ratos. Os

resultados da redução bacteriana observados para Pseudomonas sp estão

mostrados na Fig. 4.9 C. Bastonetes entéricos, geralmente presentes na

doença periodontal de ratos, obtiveram uma redução considerável.

Especificamente neste caso, para os grupos de potência de 800 mWe 1200

mW, uma completa redução foi encontrada. Enquanto que para a potência de

1000 mW uma eficiência de redução de aproximadamente 50 % foi

observada. Este microrganismo não foi evidenciado na primeira colheita

microbiológica nos animais dos grupos de potências de 400 e 600 mW.
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Figura 4.9 C. Pseudomonas sp

De todos os microrganismos encontrados nas bolsas periodontais dos

ratos, o que mais apareceu foi o Streptococcus beta-hemolitico. Por ter sido o

microrganismo mais presente, foi também o mais freqüente em todos os

grupos de potências (400 mW, 600 mW, 800 mW, 1000 mW, 1200 mW).

Como podemos observar na Fig. 4.9. D, a eficiência de redução para este

microrganismo foi considerável, entre 65 e 80 % para qualquer uma das

potências selecionadas neste estudo.
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Figura 4.9 D Streptococcus beta-hemolitico
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Os resultados obtidos para Enterobacter sp e Proteus mirabilis não são

estatisticamente significantivos, uma vez que estes microrganismos

apareceram em um pequeno número de ratos. De quarenta ratos estudados,

tivemos apenas duas incidências de Proteus mirabilis e uma de Enterobacter

sp .. Porém, para esta pequena amostra, não observamos indicações de

redução bacteriana, como mostrado nas Figs. 4.9 E e F.

Figura 4.9 F Proteus mirabil/is sp
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Escherichia coli e Candida sp também foram encontrados nas bolsas

periodontais induzidas, em número muito pequeno. Dos quarenta ratos duas

amostras acusaram a presença do fungo Candida sp e outras duas da

bactéria Escherichia coli. Por não ser um número significativo, não podemos

fazer afirmações com relação a eficiência do laser testado. No entanto, para

Escherichia coli uma redução considerável foi observada nas potências de

600 e 800 mW. Para Candida sp, não obtivemos qualquer redução utilizando

potência de ,400 mW, mas quando a potência utilizada foi de 800 mW

observamos uma redução de 100 %, como mostram as Fig. 4.9 G e Fig. 4.9 H
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Analisando a microbiota total, pudemos constatar uma redução

bacteriana homogênea para os diferentes parâmetros de potência testados,

com uma taxa de morte dos microrganismos por volta de 60%, conforme

mostra a Fig. 4.9 I. Já a maioria dos resultados individuais, proporcionou

reduções ainda maiores, o que nos permite afirmar que o laser de diodo de

média potência (1.2W) operando em 810 nm, promove de maneira eficaz a

redução bacteriana e tem grandes perspectivas na periodontia.
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Figura 4.91 Microrganismos Totais

Conclusões

A partir dos resultados apresentados nos gráficos da Figura 4.9,

podemos fazer as seguintes considerações:

Nos animais, em que Prevotella sp, Fusobacterium sp, Streptococcus

beta-hemolitico e Pseudomonas sp estavam presentes, em todas as potências

testadas, houve uma oscilação na eficiência da redução, porém na maioria

das potência testadas a redução bacteriana foi significativa, como podemos

observar nas Figs .4.9 A, B, C e D

No caso dos resultados obtidos para os microrganismos específicos,

observamos boas taxas de redução para algum deles. Para Prevotella sp,

Fusobacterium sp e Streptococcus beta-hemolitico, microrganismos que
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apareceram significativamente nas bolsas periodontais, observamos uma alta

taxa de redução. Para os demais microrganismos, que apareceram poucas

vezes, não observamos uma redução considerável, exceto para Escherichia

colí e Pseudomonas sp, para os quais foi observado uma tendência à

redução. Contudo mais experimentos precisam ser realizados para confirmar

a ação bactericida do laser de diodo de média potência utilizado neste estudo.

Com os resultados que obtivemos, pudemos observar uma tendência

de eficiência do laser de média potência na redução de patógenos

periodontais, especificamente para Prevotella sp e Fusobcterium sp. Para

estas bactérias, taxas de redução muito próximas de 100% foram obtidas.

Acreditamos que o mecanismo responsável pela eliminação microbiana

neste estudo, ocorre devido a ação térmica do laser utilizado. O aumento de

temperatura induzido localmente possivelmente é suficiente para tornar estes

microrganismos inviáveis.

4.3.4 Análise Microbiológica in vitro

Microrganismos Estudados

Os experimentos microbiológicos in vitro deste trabalho foram

realizados no Laboratório de Microbiologia da Universidade Estadual Paulista

Júlio Mesquita Filho UNESP - Jaboticabal. Este estudo visa a determinação

da redução bacteriana in vitro de cepas de Eikenella corrodens, descrita na

literatura como uma bactéria presente em animais e humanos, Bacteroides

fragilís, um microrganimso resistente a maioria dos antibióticos e

Haemophillus actinomycetemcomitans, característico da doença periodontal

humana.

As cepas Eikenella corrodens (ATCC 23834) Bacteroides fragilis

(ATCC 25285),e Haemophillus actinomycetemcomitans (ATCC 29522) foram

fornecidas pela Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) e preparadas de acordo

com instruções do Laboratório de Materiais de Referência (Instituto Nacional

de Controle de Qualidade em Saúde - FIOCRUZ).
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Apresentaremos a seguir, uma breve descrição das bactérias Eikene/la

corrodens (E. corrodens) e Bacteroides fragilis (B. fragilis) que foram utilizadas

neste estudo. A bacteria Haemophillus actinomycetemcomitans não será

descrita, pois foi descartada deste experimento, por razões que serão

mencionadas posteriormente.

Eikenella corrodens

E. corrodens é uma bactéria Gram-negativa, habitante normal da

cavidade bucal e do trato respiratório superior.(153) É freqüentemente

encontrada na placa dental (154) e em lesões periodontais.(155) Este

microrganismo foi associado com endocardites e bacteremia após

manipulações dos tecidos periodontais.(156) Além disso, Eikenella corrodens

pode estar associada ao início e progressão das doença periodontais

destrutivas (157,158)

A maioria das cepas de E. corrodens são resistentes a clindamicina,

eritromicina e metronidazol. Algumas são resistentes a tetraciclinas, outras

cepas são suscetíveis a antibióticos "/1-lactamicos", particularmente as

penicilinas.(159,160)Porém, estudos demonstram que há também algumas

cepas resistentes a amoxacilina e benzilpenicilina, respectivamente.(161) É

provável que a resistência a penicilina esteja diretamente relacionada com a

produção de beta-Iactamases. Foram identificadas várias espécies

bacterianas que são associadas com sítios da doença periodontal e que são

produtoras da beta-lactamases.(162,163)Isto pode explicar, em parte, o fracasso

observado quando penicilinas são usadas como suplementos para terapia

periodontal convencional. Walkeer et al.(164)relataram que a atividade da beta

lactamase era suficiente para hidrolisar rapidamente a maioria dos substratos

de penicilina, detectados no fluido gengival de aproximadamente 20% das

bolsas de 54 pacientes em manutenção periodontal. Neste mesmo estudo, a

incidência da enzima beta-Iactamase foi correlacionada proporcionalmente ao

aumento da profundidade das bolsas periodontais. Portanto, por ser mais uma

bactéria com certa resistência aos antibióticos, consideramos Eikenella

corrodens um microrganismo relevante a ser estudado.
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Bacteroides fragi/is

Apesar da espécie Bacteroides fragilis não estar estreitamente

relacionada com as doenças periodontais, da familia Bacteroidacea, o gênero

Bacteroides faz parte da microbiota periodontal. Bastonetes Gram-negativos

anaeróbios estritos, fermentam carboidratos, produzindo ácidos orgânicos. O

gênero contém vinte ou mais espécies, das quais Bacteroides fragilis é a

espécie-tipo. (165) As várias espécies são encontradas na cavidade oral, trato

respiratório superior, trato genital, apêndice e glândula lacrimal. Estas

bactérias fazem parte também da flora gastrointestinal normal e são

predominantes em infeções intra-abdominais ou infecções que originam

daquela flora.

Da família Bacteroidaceae, o Bacteroide fragilis, é um microrganismo

altamente resistente as penicilinas pela produção de beta-Iactamase. O grupo

Bacteroides fragilis, de todos os tipos, é um dos grupos mais resistentes aos

agentes de antimicrobianos e podem ser evidenciados em diferentes locais de

infecções. Estes microrganismos também podem ser encontrados em menor

número na área genital feminina, na cavidade bucal ou nas vias respiratórias

superiores. No entanto, tratamentos inadequados contra bactérias anaeróbias

podem conduzir a fracassos clínicos, pois seu crescimento é lento, e há uma

progressiva resistência aos antimicrobianos disponíveis, além da natureza

polimicrobiana das infeções crônicas.

Alguns microrganismos podem se tornar patógenos oportunistas

mediante certas circunstâncias específicas. Atentos a este fato, patógenos

que colonizam a microbiota bucal foram investigados em infeções

respiratórias, evidenciando a relação, entre os microrganismos da doença

periodontal e certas doenças sistêmicas. O patógeno Bacteroides gingivalis foi

confirmado em um modelo animal que simula aspiração, podendo causar

infeções pulmonares. (148)

Sanz et aI.(166) utilizaram dentes com saúde e com doença periodontal

como controle, e implantes com e sem inflamação clínica. Os sítios doentes

tanto em dentes quanto em implantes apresentaram uma grande quantidade

de bastonetes anaeróbios Gram-negativos, Bacteroides sp e outras bactérias

que estavam se estabelecendo na superfície. Já nos sítios sadios, havia

predominância de cocos facultativos Gram-positivos e bastonetes, sugerindo
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que a microbiota peri-implantar tinha composição semelhante à microbiota

periodontal nas condições de saúde e doença.

Augthun & Conrads (140) avaliaram a microbiota presente nos tecidos

moles que circundavam os defeitos ósseos peri-implantares, qualitativa e

quantitativamente. Após a adição dos tecidos à soluções nutrientes, uma

alíquota da suspensão foi levada para semeadura e posterior cultura

microbiana. Verificaram a presença de espécies da família Bacteroidaceae

(Prevotella intermedia, Prevotella buccae, Prevotella Melaninogenica,

Prevotella denticola) e Actinobaci/lus actinomycetemcomitans, Fusobacterium

nucleatum, Capnocytophaga sp e Eikenella corrodens. Observaram a

presença desses microrganismos em 16 das 18 amostras observadas,

sugerindo a ocorrência de invasão bacteriana nos tecidos peri-implantar.

Os diferentes métodos para análise microbiológica {cultura, PCR

(Polymerase Chain Reaction) e sondas de DNA) dos microrganismos

presentes na doença periodontal ou na doença peri-implantar, poderiam

justificar as diferenças na microbiota encontrada em sítios doentes, relatadas

nos artigos científicos.

Reidrataçáo das Bactérias

A reidratação das bactérias é o primeiro procedimento necessário para

que se possa utilizar as cepas. Para realizar a reidratação seguimos as

orientações do fornecedor. Inicialmente serramos a base da parte superior

das ampolas. Com uma gaze embebida em álcool à 70% quebramos as três

ampolas que continham respectivamente Eikenella corrodens, Bacteroide

fragilis e Haemophillus actinomycetemcomitans liofilizados. Com uma pipeta

Pasteur estéril, adicionamos nas ampolas 0,5 ml de meio de cultura líquido

(BHI- Brain Heart infusion). Agitamos as ampolas para ressuspender o

material sedimentado e homogenizá-Io.

Após estes procedimentos de reidratação, os microrganismos foram

incubados em meio líquido. Para Eikenella corrodens o meio utilizado foi o

Actinomyces e para Bacteroides fragi/is e Haemophillus

actinomycetemcomitans o meio líquido foi o BHI. De acordo com

recomendações do laboratório, a temperatura para incubação da bactéria

Eikenella corrodens foi de 37°C, por 24 horas, em respiração aeróbia e para
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Bacteroides fragilis a incubação também foi a 370C, porém por 48 horas em

condições de anaerobiose. Para Haemophillus actinomycetemcomitans, o

tempo padrão de incubação em meio líquido não foi efetivo, pois ao plaquear

as alíquotas do caldo, não houve crescimento nas placas. Diante disso,

duplicamos o tempo de incubação em meio líquido e fizemos nova série de

plaqueamento. Porém, mesmo dobrando o tempo de incubação, não

conseguimos crescimento de colônias de Haemophillus

actinomycetemcomitans nas placas. Após muitas tentativas sem sucesso,

descartamos esta bactéria do experimento.

Coloração de Gram

No final do século XIX Hans Christian Gram desenvolveu um método de

coloração diferencial que dividiu todas as bactérias em 2 grandes grupos: as que

se coram em azul violáceo: Gram-positivas as que se coram em vermelho ou

rosa: Gram-negativas. Essa coloração não permite a identificação em nível de

espécies, porém tornou-se o ponto de partida para a identificação das bactérias

envolvidas em processos patológicos.

Neste estudo, apesar de estarmos trabalhando com cepas puras, para cada

microrganismo realizamos a identificação presuntiva através da coloração de

Gram, para a confirmação das bactérias Gram-negativas. Coletamos o material

das placas, fizemos um esfregasso nas lâminas e fixamos. Aplicamos violeta

genciana por 1 minuto, em seguida solução de iodo (Lugol) por 3 minutos.

Lavamos com solvente orgânico (álcool) por 20 segundos e retiramos o álcool

lavando em água corrente. Para finalizar, aplicamos a fuccina. Após o preparo

desta lâminas observamos em microscópio óptico e confirmamos a presença das

bactérias Gram-negativas.

Preparo dos Meios de Cultura

Após o tempo de incubação em meio líquido, os microrganismos foram

plaqueados em dois diferentes meios de cultura. Para Eikenella corrodens,

preparamos o meio Actinomyces que foi usado como meio de cultura para o

crescimento tanto em tubo (sem adição de agar agar) quanto em placas de

Petri. Para 1000 ml de água destilada, adicionamos 25 g de caldo de BHI

(Infuso de Cérebro Coração - Biobrás Bioquímica do Brasil S.A.), 5 9 de
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Extrato de Levedo Microbiológico (Laboratórios Difco Ltda), 4 9 de Proteína

de Soja (Tryptic Soy Agar Difco Laboratories - Detroit Michigan USA), 1 9 de

Cisteína (L-Cysteine hydrochloride monohydrate for biochemistry Merck,

Germany), 5 9 de Dextrose (Bacto- Dextrose Agar Difco Laboratories - Detroit

Michigan USA), 19 de Amido (Soluble Starch, Difco Laboratories), 15 9 de

Fosfato de Potássio Monobásico Anidro P.A. (KH2P04) (Synth - Labsynth

produtos para laboratórios), 1 9 de Sulfato de Amônia, P.A. ((NH4)2S04

(Quimbrás Industrias Químicas S.A.- Rio de Janeiro), 0,2 9 de Sulfato de

Magnésio Heptahidratado (MgS04 . 7 H20) (Merck), O,02g de Cloreto de

Cálcio e 18 9 de Agar Agar. O material preparado, foi autoclavado a 1210C

durante 15 minutos.

Para Bacteroides fragilis o meio de cultura utilizado foi Brucella (45 9

para cada 1000 ml de água destilada) importado por OXOID Brasil Ltda. Todo

material preparado foi autoclavado a 1210C a 15 Ibs de pressão de vapor por

15 minutos. Após resfriamento adicionamos 5% de sangue de cavalo

desfibrinado. A incubação foi feita em condições de anaerobiose, em jarras

com 10% H2, 10%C02, 80% N2, como ilustra a Fig. 4.10.

Figura 4.10 - Sistema de Jarra para Anaerobiose - Remoção do Oxigênio e

Injeção da Mistura de Gases para Anaerobiose 10% H2 ,10%C02 , 80% N2

Diluição Seriada

Após o correto período de incubação, os microrganismos dos tubos

com meio de cultura líquido foram submetidos a diferentes diluições decimais

(10-1, 10-2, 10-3), para posteriormente serem semeados em placas de Petri.

102



Todas as placas foram semeadas em triplicata. Estes procedimentos foram

realizados para que pudéssemos encontrar a diluição ideal para viabilizar a

irradiação com o laser nas colônias formadas no meio sólido de cultura. Esta

condição ideal foi relacionada com o tamanho das colônias formadas e a

distância entre elas, pois necessitávamos de colônias com tamanhos

regulares e formações não aglomeradas.

Na Fig. 4.11 apresentamos as placas e os tubos com meio

Actinomyces 'para Eikenella corrodens. Na Fig. 4.12, temos o crescimento de

Eikenella corrodens para a primeira diluição (10-1) onde muitas colônias de

tamanho pequeno, cobrindo toda a extensão da placa, podem ser observadas.

Na Fig. 4.13, mostramos o crescimento obtido para a terceira diluição (10-3),

onde espaços livres entre as colônias e, portanto, um número menor de UFC

(Unidade Formadora de Colônia) de Eikenella corrodens, podem ser

observados. No entanto, neste caso as colônias apresentam maiores

diâmetros o que acarreta a sobreposição de uma sobre as outras. Este fato

inviabilizou o uso da terceira diluição para a irradiação. Além disso,

considerando o diâmetro do feixe do laser utilizado, o tamanho individual de

cada colônia excedia nossas necessidades. O crescimento da segunda

diluição (10-2), mostrado na Fig. 4.14, foi o mais favorável para a irradiação,

uma vez que os espaços entre as colônias eram suficientes para que

pudéssemos irradiá-Ias individualmente.

Figura 4.11 - Placas e os tubos com
meio de cultura Actinomyces para

Eikenella corrodens.

Figura 4.12 - Crescimento da
diluição (10-1) de Eikenella corrodens
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Figura 4.13 - Crescimento da terceira Figura 4.14 - Crescimento da
diluição (10-3) segunda diluição utilizada para a

irradiação das colônias de Eikenella
corrodens

Na Fig. 4.15 temos as placas com meio Brucella enriquecido e os tubos

contendo Bacteroides fragilis para serem semeados. Na Fig. 4.16 mostramos

o crescimento da segunda diluição (10-2). Como pode ser visto na Fig. 4.17,

observamos os halos formados ao redor das colônias, evidenciando a ação

hemolítica desta bactéria, característica das bactérias produtoras de pigmento

negro. Apresentamos na Fig. 4.18 as colônias que foram escolhidas para o

experimento de redução bacteriana através do laser.

Figura 4.15 - Placas com meio Brucella
enriquecido e os tubos, contendo
Bacteroides fragilis para serem semeados

Figura 4.16 - Crescimento da Segunda
diluição (10-2)
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Figura 4.17 - Ação hemolítica da bactéria Figura 4.18 - Algumas das colônias qu
foram escolhidas para serem irradiadas

Irradiação das colônias

A irradiação com o laser de diodo foi feita em 5 diferentes colônias para

cada parâmetro de potência. As potências escolhidas foram 50 mW, 150 mW,

300 mWe 500 mW por um tempo de irradiação de 3 segundos em cada uma

das cinco colônias de cada grupo, como mostrado na Tabela 4.1. Este

procedimento repetido 5 vezes para cada grupo. Estas colônias foram

irradiadas individualmente, com a mesma dose de energia. O posicionamento

da fibra para a irradiação de cada uma das colônias está mostrado na Fig.

4.19.A. As colônias irradiadas foram coletadas com alça de platina estéril e

levadas para tubos contendo o meio de cultura líquido, c.omo ilustra a Fig.
4.19.8.

Figura 4.19.A - Fibra posicionada para a
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irradiação
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Figura 4.19.8 - Coleta e Agitação das

Colônias

Após a irradiação e coleta das colônias referentes as diferentes doses, o

tempo e a temperatura de incubação dos tubos foram respeitados, de acordo

com as recomendações do laboratório. Os tubos de ensaio contendo Eikenella

corrodens foram mantidos a uma temperatura de 370C por 24 horas em

respiração aeróbia. Os tubos com Bacteroides fragilis foram incubados

também a uma temperatura de 37°C por 48 horas. Após o período de

incubação, fizemos a leitura da turvação dos tubos através da escala Mc

Farland, que nos permitiu analisar a eficiência da redução bacteriana

proporcionada pela ação do laser de diodo de média potência. Além da

análise pela escala Mc Farland, estas amostras foram também plaqueadas,

para confirmar os resultados obtidos através da turvação dos tubos. No

entanto, problemas de variação térmica durante o período de encubação das

placas não permitiram o crescimento de colônias no agar. A realização dos

experimentos microbiológicos em placas foi prejudicada pela distância entre o

Instituto de Física de São Carlos e o laboratório de microbiologia da UNESP

de Jaboticabal, o que inviabilizava freqüentes repetições dos experimentos.

Desta forma, encerramos o teste in vitro apenas com a análise Mc Farland,

ficando para um próximo projeto estudos in vitro mais detalhados.
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Denominamos cada uma das cinco repetições, relativas as diferentes

potências, de grupos com diferentes índices, de acordo com a Tabela 4.1.

GRUPOS PotênciaTempoEnergiaÁreaIntensidadeDose

(mW)

(s)(J)(cm2)(W/cm2}(J/cm2)

GRUPO 00

SEM

CONTROLE

IRRADIAÇÃO

GRUPO 01

50350,157,85x10-36,4 19,1 J/cm2

GRUPO 02

150350,457,85x10-319,157,3 J/cm2

GRUPO 03

300350,97,85x10-338,2 114,6

J/cm2

GRUPO 04

500351,57,85x10-363,70191 J/cm2

Tabela 4.1. Parâmetros de irradiação para o estudo in vitro.

Redução Microbiana in vitro

A ação bactericida in vitro do laser de diodo, foi analisada pela turvação

dos tubos de acordo com o padrão fornecido pela escala nefelométrica de Mc

Farland. Esta escala é o padrão de turvação mais freqüentemente utilizado

nos laboratórios de microbiologia para determinar a intensidade da

multiplicação bacteriana em meios de cultivo Iíquidos.(32)Esta multiplicação é

observada nos meios de cultivo líquido por um aumento das bactérias, o que

causa uma opacidade do meio ou turvação, que opõe a livre passagem da luz.

Quanto maior o número de bactérias maior será a opaCidade do meio de

cultura. A escala consiste em uma série de 11 tubos numerados de 0,5 a 10,
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com diferentes concentrações de sulfato de bário, que serão correspondentes

a diferentes contagens bacterianas. A equivalência da escala Mc Farland com

as contagens de microrganismos está descrita na tabela abaixo Tabela 4.2:

USO nO 0,512345678910

N° aprox. de bact I ml X 10 8

1,536912151821242730

Tabela 4.2.- Equivalência das contagens para a escala Mc Farland

o procedimento de análise foi feito através da comparação a olho nu

dos tubos padrão da escala Mc Farland com os tubos de cultura bacteriana.

Inicialmente agitamos vigorosamente os tubos da escala, pois em repouso o

sulfato de bário tende a precipitar. Também homogenizamos os tubos com os

caldos de bactérias, para ter uma suspensão (turvação) uniforme. A leitura

comparativa dos tubos, foi realizada colocando-os contra um texto impresso,

de forma que a maior ou menor claridade das letras vistas através dos tubos

indique maior ou menor turvação. Esta avaliação foi feita separadamente por

três examinadores.

Nas Figs. 4.20, 4.21, 4.22 e 4.23 mostramos uma comparação entre o

tubo do grupo controle (grupo 00) e os tubos dos grupos 01, 02, 03 e 04 de

Bacteroides fragilis, relacionando-os também com os padrões da escala Mc

Farland. As atribuições dadas pelos examinadores foram:

-grupo 00 Bacteroides fragilis = 6 da escala Mc Farland

-grupo 01 Bacteroides fragilis = 5 da escala Mc Farland

-grupo 02 Bacteroides fragilis = 4 da escala Mc Farland

- grupo 03 Bacteroides fragilis = 3 da escala Mc Farland

-grupo 04 Bacteroides fragilis = 2 da escala Mc Farland
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Figura 4.20 - Crescimento de
Bacteroides fragilis (Grupo 01)

Figura 4.22 - Crescimento de
Bacteroides fragilis (Grupo 03)

Figura 4.21 - Crescimento de
Bacteroides fragilis (Grupo 02)

Figura 4.23 - Crescimento de
Bacteroides fragilis (Grupo 04)

Uma vez que cada um dos grupos corresponde a uma diferente

irradiação, (Tabela 1), na Fig. 4.24 apresentamos um gráfico que mostra um

decréscimo do número de bactérias (Bacteroides fragilis) com o aumento da

dose. Fica evidente que para qualquer uma das doses utilizadas, uma boa

taxa de redução bacteriana (ou uma deficiência no crescimento bateriano) foi

obtida.
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o resultado do crescimento de Eikenella corrodens após a aplicação do

laser, mostrado na Fig. 4.26, foi analisado utilizando o padrão de turvação da

escala Mc Farland, seguindo a mesma metodologia anteriormente descrita. As

atribuições dadas pelos examinadores foram:

-grupo 00 Eikenella corrodens = 6 da escala Mc Farland

-grupo 01 Eikenella corrodens = 6 da escala Mc Farland

-grupo 02 Eikenella corrodens = 2 da escala Mc Farland

-grupo 03 Eikenella corrodens = 2 da escala Mc Farland

- grupo 04 Eikenella corrodens = 2 da escala Mc Farland
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Figura 4.26 - Crescimento de Eikenella
corrodens após a irradiação com doses de:

OJ/cm2, 19.1 J/cm2, 57.3 J/cm2, 114.6 J/cm2,
191J/cm2

Conclusões

Neste estudo in vitro, comprovamos uma eficiência da ação bactericida

do laser de diodo de média potência, principalmente para Eikenella corrodens.

Quando irradiamos Bacteroide fragilis, notamos que a dose de irradiação de

19,1 J/cm2 foi suficiente para iniciar uma redução bacteriana (de 1,8x1 09 para

1,5x1 09 bactérias por mililitro (bac/ml)). Doses de 57,3 J/cm2 e 114,6 J/cm2

reduziram Bacteroides fragilis para aproximadamente 1,2x1 09 e 9x108 bac/ml,

respectivamente). Para Eikenella corrodens a redução só iniciou a partir de

doses de 57,3 J/cm2. Porém, doses a partir de 57,3J/cm2 promoveram uma

melhor redução (de 1,8x1 09 para 6x108 bac/ml), se comparada com

Bacteroides fragilis. Portanto, podemos afirmar que o laser de diodo pode ser

um bom coadjuvante ao tratamento básico periodontal quando se busca

redução bacteriana, mas dependendo da bactéria alvo as doses podem ser

diferentes. Neste estudo o laser de diodo de média potência foi eficiente para

E. corrodens a partir de potências de 150 mW e 3 segundos (57,3 J/cm2),

promovendo uma redução considerável. Já Bacteroides fragilis foram mais

resistentes ao efeito bactericida do laser, e as melhores doses para redução

foram estabelecidas a partir de 114,6 J/cm2.
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Em acordo com os resultados da análise microbiológica in vivo, os

resultado da análise in vitro obtidos através da escala Mc Farland, mostram

que o laser de diodo de média potência promove a redução bacteriana.
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5.1. Introdução

Neste capítulo apresentaremos a análise histológica, que nos permitiu

verificar as possíveis alterações na morfologia do periodonto dos ratos, tanto

antes das aplicações do laser de diodo de média potência, quanto após estas

irradiações.

Para a preparação e análise das lâminas contamos com a colaboração do

Laboratório de Patologia Experimental da Faculdade de Odontologia de

Araraquara - Unesp. Os detalhes dos procedimentos laboratoriais estão

detalhados no Apêndice I.

5.2. Experimentos - Análise Histológica

Os ratos que não possuem naturalmente a doença periodontal

permaneceram por 27 dias com uma ligadura de algodão, ao redor da região

cervical do primeiro molar inferior direito para que a doença fosse induzida. Os

animais utilizados neste estudo foram divididos em diferentes grupos de potências

e tempos de sacrifício. As irradiações foram feitas utilizando potências de 400

mW, 600 mW, 800 mW, 1000 mW e 1200 mW. Como já descrito no Capitulo 4, o

tempo de irradiação foi de 3 segundos e este procedimento foi repetido 3 vezes

na mesma sessão. O primeiro grupo, de 6 animais por potência, teve seu

sacrifício após 4 dias da irradiação, e para o segundo grupo também de 6 ratos,

aguardamos dez dias após a irradiação para que o sacrifício fosse realizado.

Assim, para cada um dos 5 parâmetros de potência, além do grupo controle (não

irradiado), seis ratos eram sacrificados após 4 dias e outros seis ratos após 10

dias, totalizando 72 animais.

Imediatamente após o sacrifício dos animais, a mandíbula foi removida e

seccionada ao meio tendo o lado direito separado do lado esquerdo. Estas

hemimandíbulas foram fixadas em solução de formol a 10 % tamponado, lavadas

pelo mesmo período de tempo e em seguida colocadas no descalcificador. Após

toda tramitação laboratorial de rotina, descritas detalhadamente no Apêndice I ,

que inclui a desidratação em álcoois crescentes e diafanização em xilol, foi feita a

inclusão das peças em parafina. Os blocos obtidos sofreram cortes seriados de 6

micrômetros de espessura. As lâminas foram coradas com hematoxilina e eosina

(H/E). A Hematoxilina é um corante básico, corando estruturas basófilas em roxo,

como os núcleos, enquanto a Eosina é um corante ácido, corando estruturas que

130



apresentam acidofilia como o citoplasma, fibras do tecido conjuntivo e

musculares, corando-se em rósea.

Como a doença periodontal foi induzida no primeiro molar inferior direito,

nosso maior interesse foi a hemimandíbula direita. No entanto, fizemos também

análises histológicas referentes aos primeiros molares esquerdos dos ratos. Esta

análise do lado esquerdo, serviu como referencia do estado de normalidade, ou

seja, o periodonto sadio.

Além dos cinco grupos de diferentes potências (400 mW, 600 mW, 800 mW,

1000 mWe 1200 mW), analisamos também os ratos de um grupo que chamamos

de controle, pois os animais receberam a ligadura para indução da doença

periodontal, porém não foram irradiados.

Portanto, pudemos separar a análise histológica em subgrupos distintos:

1. Não induzido. Para este subgrupo, o lado esquerdo da mandíbula dos

ratos foi considerada.

2. Induzido e Não irradiado com sacrifício em 4 dias após a remoção da

ligadura. Este subgrupo recebeu a ligadura de algodão por 27 dias, mas não

houve a irradiação com o laser de diodo de média potência.

3. Induzido e Não irradiado com sacrifício em 10 dias após a remoção da

ligadura.

4. Induzido e Irradiado com laser operando a 400 mWe sacrifício em 4 dias

após a irradiação.

5. Induzido e Irradiado com laser operando a 400 mWe sacrifício em 10 dias

após a irradiação.

6. Induzido e Irradiado com laser operando a 600 mWe sacrifício em 4 dias

após a irradiação.

7. Induzido e Irradiado com laser operando a 600 mWe sacrifício em 10 dias

após a irradiação.

8. Induzido e Irradiado com laser operando a 800 mWe sacrifício em 4 dias

após a irradiação.

9. Induzido e Irradiado com laser operando a 800 mWe sacrifício em 10 dias

após a irradiação.

10. Induzido e Irradiado com laser operando a 1000 mWe sacrifício em 4

dias após a irradiação.
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11. Induzido e Irradiado com laser operando a 1000 mW e sacrifício em 10

dias após a irradiação.

12. Induzido e Irradiado com laser operando a 1200 mWe sacrifício em 4

dias após a irradiação.

13. Induzido e Irradiado com laser operando a 1200 mWe sacrifício em 10

dias após a irradiação.

Fizemos também a análise de um animal que foi irradiado com 1000 mW e

sofreu uma sobredose de anestesia. Consideramos este caso como sacrifício

imediato, apenas para verificar se havia alguma alteração no periodonto causada

pelo efeito térmico imediato do laser.

5.2.1 Resultados

Apresentaremos a seguir, algumas fotografias das lâminas de cada um dos

subgrupos estudados. Os comentários a respeito das análise estão mostrados

abaixo de cada uma das figuras.

Apresentamos nas Figs. de 5.1 a 5.9 o periodonto íntegro. Estas lâminas

são referentes aos primeiros molares inferiores do lado esquerdo das mandíbulas

dos ratos. Este lado não recebeu a ligadura de algodão, portanto não houve a

indução da doença. Notamos uma boa inserção das fibras periodontais, com

ausências de inflamação, bolsa periodontal e reabsorção óssea.
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Figura. 5.1. Sem indução da doença. H/E; 32x Dente íntegro e sem irradiação

com o laser de diodo de média potência.

Figura. 5.2. Sem indução da doença. H/E; 64x Note o epitélio normal, com

integridade, sem inflamação na área periodontal. Sulco gengival bem inserido e

sem presença bolsa
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Figura. 5.3. Sem indução da doença. Dente íntegro e sem irradiação. H/E; 64x

Observe a crista óssea alveolar normal. Não há reabsorção óssea. O ligamento

periodontal está integro. Não há inflamação no local.

Figura. 5.4. Dente íntegro sem indução e sem irradiação. H/E; 125x

Detalhe da Fig.5.3. Note o tecido ósseo homogêneo revestido pelos osteoblastos.
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o tecido conjuntivo entre o tecido ósseo e dentário não apresenta inflamação.

Note a inserção de fibras de colágeno e vasos sangüíneos.

Figura. 5.5. Dente íntegro sem indução e sem irradiação. H/E; 125x Outro lado

do mesmo dente acima apresentado.
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Figura. 5.6. Sem indução da doença. H/E 32x. Note sulcos gengivais bem

definidos com epitélio juncional bem posicionado e sem alteração. O tecido

conjuntivo subjacente não exibe reação inflamatória. A crista alveolar da face

lingual apresenta-se alta, sem reabsorção, sendo que o ligamento periodontal

está equilibrado e livre de inflamação.
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Figura. 5.7. Sem indução da doença. H/E 86x. Detalhe do ligamento periodontal

vestibular. Note o sulco gengival raso e epitélio juncional íntegro.

Figura. 5.8. Sem indução da doença. H/E 86x. Observe a crista alveolar triangular

e o ligamento periodontal inserido na crista óssea e no cemento. Não há

inflamação no local.
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Figura. 5.9. Sem indução da doença. H/E 64x. Observe o sulco gengival lingual

sem ruptura do epitélio e com ausência de inflamação local. A crista óssea

alveolar alta não exibe reabsorção, sendo que o ligamento periodontal está

devidamente inserido na crista óssea e no cemento. Note a presença de tecido

muscular a esquerda da crista óssea.
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Induzidos e não irradiados

Figura. 5.10. Induzido e não irradiado. Sacrifício com 4 dias. H/E 32x. Intensa

reação inflamatória associada à recessão gengival e reàbsorção óssea. Note

acumulo de alimento próximo ao sulco gengiva!. O epitélio na superfície vestibular

está rompido.
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Figura. 5.11. Induzido e não irradiado. H/E 64x. Área vestibular mostrada em

detalhe. Note a reabsorção óssea associada a intensa reação inflamatória e

ruptura do epitélio juncional, tecido conjuntivo exposto. Crista óssea arredondada.
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Figura. 5.12. Induzido e não irradiado. H/E 64x. Detalhe do sulco gengival da face

lingual. Apesar de discreta reação inflamatória, ainda há presença de grande

quantidade de alimento no local.
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Figura. 5.13. Induzido e não irradiado. H/E 125x. Detalhe da Fig.5.11. na área de

ruptura do epitélio juncional. Presença de grande quantidade de células
inflamatórias.

Figura. 5.14. Induzido e não irradiado. H/E 125x. Detalhe da Fig. 5.10 na área de

reabsorção óssea, onde podemos perceber claramente a irregularidade da

superfície.
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400mW4dias

Figura. 5.15. 400mW 4 dias H/E; 32x Note a intensa perda óssea com epitélio

juncional que migrou para o terço médio da raiz.
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Figura. 5.16. 400mW 4 dias H/E; 64x Presença de reação inflamatória na região

periodontal , porém com o epitélio juncional adequadamente inserido no dente. A

crista óssea está arredondada, sugerindo que ocorreu intensa reabsorção óssea

antes de migração do epitélio juncional.
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400 mW 10 dias

Figura. 5.17. 400 mW 10 dias H/E 64x. Discreta reação inflamatória

subjacente ao epitélio juncional íntegro. Apesar de notável recessão gengival,

a crista alveolar apresenta-se sem evidente atividade de células elásticas,

caracterizando sua estabilidade sem reabsorção.
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Figura. 5.18. 400 mW 10 dias H/E 64x. Detalhe da Fig. 5.17. Note a crista

óssea na forma triangular bem definida e as fibras do ligamento periodontal

equilibradas sem inflamação no local, apresentando características do estado

de saúde periodontal.
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Figura. 5.19. 400 mW 10 dias H/E 125x. Detalhe do ligamento periodontal

íntegro demonstrado na Fig 5.18. Notamos vasos sangüíneos, processos

normais de reabsorção e neoformação óssea.
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600 mW 10 dias

Figura. 5.20. 600mW 10 dias. H/E; 32x Intensa migração do epitélio juncional

acentuada na face vestibular.
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800 mW 4 dias

Figura. 5.21. 800mW 4 dias. H/E; 64x Ruptura do epitélio juncional com

moderada reação inflamatória. A migração do epitélio, originando a bolsa

periodontal parece estar associada ao acúmulo de alimento local.
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Figura. 5.22. 800mW 4 dias. H/E; 125x Detalhe da figura anterior. Epitélio

rompido, com exposição do tecido conjuntivo no fundo do sulco. Presença de

inflamação.
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1000 mW 4 dias

Figura. 5.23. 1000 mW 4 dias. H/E 64x. Neste caso notamos uma moderada

reação inflamatória adjacente ao epitélio parcialmente rompido. Amplo e profundo

sulco gengival abaixo de restos alimentares acumulados.
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Figura. 5.24. 1000 mW 4 dias. H/E 64x. Outra área do mesmo dente. Note a

crista alveolar arredondada e irregular com numerosas células elásticas em

processo de reabsorção óssea ativa. Observe discretas áreas de reabsorção do

cemento, e discreta reação inflamatória na área.
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Figura. 5.25. 1000 mW 4 dias. H/E 125x. Mesmo dente. Reabsorção óssea ativa.

Figura. 5.26. 1000 mW 4 dias. H/E 32x. Intensa retração gengival associada a

reabsorção óssea. Presença de camada espessa de ceratina.
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Figura. 5.27. 1000 mW 4 dias. Nesta figura observamos sinais de reparação após

a irradiação com o laser de diodo de média potência. O sulco gengival não

apresenta alimento retido e está parcialmente rompido. O conjuntivo subjacente

apresenta discreta reação inflamatória. Na crista óssea remodelada observamos a

presença de osso neoformado e com o ligamento periodontal inserido livre de

inflamação.
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1000 mW 10 dias

Figura. 5.28. 1000 mW 10 dias. H/E 32x. Intensa recessão da gengiva vestibular

associada ao acúmulo de alimento. Devido a este acúmulo residual de alimento

não observamos sinais de reparação mesmo após a aplicação do laser.
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Figura. 5.29. 1000 mW 10 dias. H/E 64x. Detalhe da Fig. anterior. Note o epitélio

juncional parcialmente rompido, associado a moderada reação inflamatória mista.

Note que adjacente ao alimento acumulado há um exudato inflamatório com

predomínio de polimorfonucleares (neutrófilos) e extravasamento de hemácias.
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Figura. 5.30. 1000 mW 10 dias. H/E 125x. Detalhe do exsudato inflamatório e

hemorragia local da Fig. 5.28.

Figura. 5.31. 1000 mW 10 dias. H/E 125x.Detalhe do epitélio juncional rompido e

de reação inflamatória subjacente.

156



BROWN & BRENN

Figura. 5.32 1000 mW 10 dias. BROWN & BRENN 125x. note o fundo do sulco

com alimento e microrganismos corados. O epitélio está rompido, havendo

notável reação inflamatória. Exsudato corado por Brown & Brenn evidenciando a

presença de hemácias, e grande concentração de microrganismos.
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1200 mW 4 dias

Figura. 5.33. 1200mW 4 dias H/E; 32x Vista geral da reabsorção acentuada de

crista óssea, rompimento do epitélio juncional e intensa reação inflamatória.

Presença de restos alimentares.
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Figura. 5.34. 1200mW 4 dias H/E; 64x Detalhe da figura anterior. Observamos

rompimento do epitelio juncional e acentuada reabsorção da crista óssea.

Mesmo para os maiores parâmetros de potência, nenhum sinal de

carbonização foi evidenciado, como mostrado nas Figs destes grupos de

irradiações (1200 mW, 4 dias e 10 dias). Notamos uma intensa reação

inflamatória, quando havia presença de restos alimentares. Observamos em

alguns cortes a invasão de microrganismos nos túbulos dentinários, este fato é

mais claramente visualizado na coloração Brown & Brenn Fig. 5.32.
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Figura. 5.35. 1200mW 4 dias H/E; 64x Do outro lado do mesmo dente

Figura. 5.36. 1200mW 4 dias H/E; 125x Detalhe da intensa inflamação local e

reabsorção óssea
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1200 mW 10 dias

~
Figura. 5.37. 1200 mW 10 dias. H/E 32x. Note o acúmulo de alimento na

superfície dentária. Há notável retração gengival associada ao sulco gengival

profundo (bolsa periodontal).

Figura. 5.38. 1200 mW 10 dias. H/E 64x. Detalhe da intensa reabsorção óssea
ativa na crista alveolar lingual. Note a reação inflamatória abaixo do epitélio
juncional profundo e parcialmente rompido.
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Figura. 5.39. 1200 mW 10 dias. H/E 64x. Detalhe do ligamento periodontal

vestibular rompido e com reação inflamatória ainda presente. Note o exsudado

abaixo dos restos alimentares retidos no fundo da bolsa periodontal. A crista

óssea baixa, com forma triangular apresenta discreto processo de tentativa de

reparação.

162



Figura. 5.40. 1200 mW 10 dias. H/E 125x. Detalhe da figura anterior, crista óssea

com áreas de inícios de neoformação óssea. O ligamento periodontal esta

normalmente inserido no cemento celular, porém sua inserção na área de

neoformação óssea está um pouco prejudicada.
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Figura. 5.41. 1200 mW 10 dias. H/E 32xVista geral da intensa recessão gengival

e do profundo sulco gengival (bolsa periodontal). Note que grande parte da crista

alveolar vestibular foi removida, sendo que este processo permanece ativo.
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Sacrifício imediato

Figura 5.42. 1000mW sacrifício

imediato H/E;42x . Epitélio juncional

rompido com acúmulo de alimento na

área.

Figura 5.43. 1000mW sacrifício imediato

H/E;64x Detalhe da anterior. Ruptura do

epitélio com inflamação na reglao

periodontal. Note a reabsorção óssea e

áreas de reabsorção do cemento.
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Figura 5.44. 1000mW sacrifício

imediato H/E; 125x. Reabsorção

cementária.

Figura 5.45. 1000mW sacrifício imediato

H/E; 250x. Reabsorção da crista óssea.

Para este animal, do grupo de potência de 1000 mvy, a anestesia para a

realização da irradiação com o laser de diodo, foi letal. Após as três repetições da

irradiação, constatamos parada cardíaca e respiratória, portanto consideramos o

sacrifício imediato.

Principalmente a partir destas lâminas, onde a irradiação com parâmetros

de potência de 1000 mW foram utilizados e que o sacrifício foi feito de imediato,

pudemos afirmar que o laser de diodo de média potência não causou qualquer

carbonização aos tecidos, tão pouco as estruturas de suporte do periodonto.

Confirmando os resultados que obtivemos nos testes térmicos.

Por outro lado, os sinais da doença periodontal foram evidentes. Na Fig. 5.44

observamos além do epitélio juncional rompido um acúmulo de alimento na área.

Este causou inflamação na região periodontal, reabsorção óssea e áreas de

reabsorção do cemento.
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5.3. Conclusões

Sem indução da doença

Para este grupo, observamos obviamente os sinais de normalidade do

periodonto, como demonstrado nas Figs. de 5.1 a 5.9.

Induzidos e não irradiados

Para o grupo controle, que recebeu a indução da doença através da

ligadura e não foi tratado com a irradiação com o laser de diodo de média

potência, foi observada a mais intensa reação inflamatória mediada por células

mononucleares, especialmente na face vestibular do primeiro molar direito dos

ratos. Geralmente nesta área, foi também encontrada uma notável reabsorção da

crista óssea, com superfície bastante irregular acompanhada do rompimento do

epitélio juncional. Para todos os animais deste grupo, observamos um sulco

gengival bastante profundo (bolsa periodontal), restos alimentares e recessão

gengival como mostrado nas Figs. de 5.10 a 5.14.

400 mW

Tanto para o grupo que foi sacrificado com 4 dias, quanto para o grupo de

10 dias, notamos discreta/moderada reação inflamatória. Aos 4 dias um inicio de

processo de reparação tecidual foi evidente. Aos 10 dias, este processo foi

associado a um remodelamento evidente da crista óssea, sendo que após este

período mais longo, pudemos observar um epitélio juncional íntegro e o conjuntivo

subjacente já exibindo poucas células inflamatórias mononucleares. Para ambos

os períodos, a recessão gengival, bem como a redução na altura da crista óssea

eram evidentes. Todavia o ligamento periodontal estava equilibrado e livre de

inflamação. ( Figs. de 5.15 a 5.19)

600mW

Para este grupo nenhum sinal de reparação ficou evidente. Houve uma

menor reabsorção óssea, porém uma intensa migração apical do epitelio foi

observada. (Fig. 5.20)
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800 mW

Observamos que na presença de restos alimentares acumulados no fundo

da bolsa periodontal, tanto para este grupo quanto para todos os outros, o quadro

de reação inflamatória é evidente. Notamos o epitelio juncional rompido e

algumas vezes com exposição do tecido conjuntivo . Podemos concluir que

apenas a ação do laser, quando há restos alimentares, não foi suficiente para

paralisar a atividade da doença periodontal, como mostramos nas Figs 5.21 e

5.22.

1000 mW

Da mesma forma que citado anteriormente, o acúmulo residual de alimento

causa a persistência da reação inflamatória. Neste grupo (Figs de 5.23 a 5.32)

observamos áreas de reabsorção da crista óssea e algumas vezes do cemento. A

recessão gengival foi intensa e notamos uma camada espessa de ceratina,

característica de resposta a agressões. Porém na ausência de alimentos,

pudemos observar uma neoformação óssea, ligamento periodontal inserido e livre

de inflamação mostrado na Fig. 5.27.

1200 mW

Observamos na maioria dos cortes histológicos a presença de restos

alimentares acompanhados de reabsorção da crista óssea e rompimento do

epitelio juncional. Para o grupo sacrificado após 10 dias da irradiação,

observamos na Fig. 5.40 um início de reparação tecidual. As lâminas deste grupo

(1200 mW) estão mostradas nas Figs 5.33 a 5.41.

Sacrifício Imediato

Neste grupo, apenas avaliamos as possíveis carbonizações ocasionadas

pela irradiação do laser de diodo de média potência nas bolsas periodontais

induzidas nos ratos. No entanto nenhum sinal de dano causado pelo efeito

térmico foi observado, Figs de 5.42 a 5.45.

Acreditamos que o laser de diodo de média potência possui uma ação

bactericida, como mostrado no CapA. Podemos também afirmar que para os

parâmetros utilizados, a irradiação não oferece riscos de danos térmicos ao
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periodonto. Este fato foi demonstrado na análise térmica do Cap 3, e comprovado

pela análise histológica deste Capítulo. No entanto, os cortes histológicos também

deixaram claro a importância de uma instrumentação mecânica da bolsa

periodontal previamente à aplicação do laser. Os resíduos alimentares fizeram

com que a reação inflamatória fosse persistente e consequentemente os

benefícios da ação bactericida do laser ficaram prejudicados. Nesta análise

histológica, observamos que nas amostras onde não foi observada a presença de

restos de alimentos o laser pode contribuir com o processo de reparação tecidual.

O grupo controle (não irradiado) e os grupos irradiados não apresentaram

diferenças morfológicas. Podemos então afirmar que laser de diodo de até 1.2 W

não causou carbonização ao periodonto.

Resumindo:

• Para os parâmetros testados com o laser de diodo de média potência (Opto FTC

1200) (400 mW, 600 mW, 800 mW, 1000 mW, 1200 mW), não observamos

qualquer alteração morfológica prejudicial e/ou irreversível ao periodonto.

• A análise histológica nos permitiu confirmar os resultados que obtivemos

através das análises térmicas in vitro e in vivo, pois nenhum dano causado

pelo aumento de temperatura foi observado.

• Em geral, na presença de restos alimentares, apenas a .ação do laser não foi

suficiente para paralisar a atividade da doença periodontal.
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o desenvolvimento dos lasers para a odontologia foi muito intenso nos

últimos anos, especificamente na Periodontia, com um crescente interesse em

obter, ao máximo, benefícios do emprego do laser como recurso terapêutico ou

coadjuvante ao tratamento periodontal. Até o presente momento, os lasers que

mais têm sido estudados e utilizados com benefícios como coadjuvante à terapia

periodontal de raspagem e alisamento radicular são os lasers de Neodímio YAG

(Nd:YAG) e Érbio (Er:YAG). No entanto, sistemas lasers de Er:YAG e Nd:YAG

têm um custo ainda alto para a realidade da odontologia brasileira. Atualmente, os

lasers de Diodo de média potência aparecem como fonte alternativa, tanto pelo

aspecto econômico quanto pela facilidade de utilização, além dos bons resultados

obtidos.

Neste projeto, nos propusemos a estudar o laser de diodo FTC 1200

(OPTO® São Carlos - Brasil), operando em 810 nm com potência de até 1.2 W,

utilizando uma fibra óptica de 300~m de diâmetro para aplicações em periodontia.

Um dos atrativos deste laser é sua praticidade e seu baixo custo. Além disso, por

se tratar de um sistema compacto, pode ser facilmente transportado (portátil) .

Economicamente e ergonomicamente melhores, estes diodos já são considerados

a nova geração dos lasers para usos biológicos. São facilmente manipulados,

geralmente não possuem braços articulados, ou seja, a luz é entregue por fibra

óptica. São silenciosos e necessitam de pouco ou nenhum custo para instalação.

Como primeira etapa deste estudo, realizamos medidas de variação

térmica que nos possibilitou concluir que a utilização do laser de diodo de média

potência em aplicações periodontais não causam alterações preocupantes

(irreversíveis). Embora tenha ocorrido variações de temperatura nos tecidos

adjacentes à bolsa periodontal, este aquecimento não foi suficiente para causar

danos teciduais. Este estudo térmico inicial, nos permitiu progredir para a análise

da ação bactericida do laser de diodo de média potência.

Os resultados que obtivemos de redução microbiana in vivo e in vitro foi

claramente positivo com relação à eficiência bactericida proporcionada pelo laser

empregado. Os parâmetros de potência utilizados não causaram qualquer

carbonização nos tecidos periodontais, no entanto a redução bacteriana

encontrada foi significativa, porém não atingiu reduções de 100% para todos os

microrganismos estudados. Podemos concluir que o laser de diodo de média

potência é efetivo para a redução bacteriana, conforme mostraram nossoS
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resultados, podendo ser aplicado como coadjuvante ao tratamento periodontal,

uma vez que as variações de temperatura obtidas nos testes térmicos

apresentados no Capitulo 3, não excedem os valores críticos.

Apesar dos bons resultados obtidos com este laser no modelo animal

empregado neste trabalho, sua aplicação em casos de periodontite em humanos

deve ser feita com a devida cautela. Cabe ressaltar que das bactérias

investigadas neste trabalho, pelo menos duas são comuns à doença periodontal

humana, e que a redução obtida neste caso foi satisfatória, estimulando a

continuidade deste trabalho por exemplo, num estudo clínico em humanos.

Acreditamos que o futuro da Periodontia seja buscar alternativas mais

eficientes para o tratamento não cirúrgico, que reduzam o tempo operacional e

ainda melhorem a qualidade dos resultados finais, minim;zando ou eliminando os

efeitos colaterais. Neste aspecto, é grande nossa expectativa com relação ao uso

do lasers em casos de periodontites, já que os efeitos colaterais dos antibióticos,

estariam sendo evitados. Para futuros estudos, pretendemos associar corantes à

terapia com laser em Periodontia para potencializar a ação de redução bacteriana

e ainda viabilizar o emprego de lasers de diodo com custos ainda menores.
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ANÁLISES TÉRMICAS

Irradiação in vitro tecido mole

• Área do tecido que recebeu a irradiação: 0,00785cm2, Portanto, para os

diferentes parâmetros de potência (600, 800, 1000 e 1200 mW), temos

respectivamente 229,2 J/cm2 , 305,7 J/cm2, 382,1 J/cm2 e 458,5 J/cm2 de

densidade de energia.

• Espessuras de Tecido mole 1 mm, 2 mm, 3 mm.

• Tempo de Exposição: 3 segundos contínuos

• Aquecimento máximo encontrado:

1mm de espessura - 10 °e (3s)

Irradiação in vivo tecido mole

• Área do tecido que recebeu a irradiação: Bolsa periodontal de ratos Wistar

• Parâmetros de potência utilizados: 600, 800, 1000 e 1200 mW

• Tempos de Exposição: 3 segundos contínuos e 9 segundos contínuos

• Aquecimento máximo encontrado:

3 segundos - tecido mole - 8 °e
9 segundos - tecido mole - 11 °e

Irradiação in vivo tecido ósseo

• Área do tecido que recebeu a irradiação: Osso alveolar de ratos Wistar

• Parâmetros de potência utilizados: 600, SOO, 1000 e 1200 mW

• Tempos de Exposição: 3 segundos contínuos e 9 segundos contínuos

• Aquecimento máximo encontrado:

3 segundos - tecido ósseo - 1,6 °e (3 s)
9 segundos - tecido ósseo - 2,S °e (9 s)
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REDUÇÃO BACTERIANA IN VIVO

• Escherichia colí, Proteus mirabi/lis, Enterobacter sp, Candida sp

apareceram em um número muito pequeno de ratos de 3% a 8% do total

de animais. No entanto, Streptococcus beta-hemolitico, Prevotel/a sp,

Fusobacterium sp, Pseudomonas sp, apareceram em um número

significativo entre 13% e 60% dos animais.

• Nos animais, em que Prevotella sp, Fusobacterium sp, Streptococcus

beta-hemolitico e Pseudomonas sp estavam presentes, em todas as

potências testadas, houve uma oscilação na eficiência da redução,

porém na maioria das potência testadas a redução bacteriana foi

significativa.

• Com os resultados que obtivemos, pudemos observar uma tendência de

eficiência do laser de média potência na redução de patógenos

periodontais, especificamente para Prevotella sp e Fusobcterium sp.

Para estas bactérias, taxas de redução muito próximas de 100% foram

obtidas.

REDUÇÃO BACTERIANA IN VITRO

• Neste estudo in vitra, comprovamos uma eficiência da ação bactericida

do laser de diodo de média potência, principalmente para Eikenella

corrodens.

• Quando irradiamos Bacteroide fragilis, notamos que a dose de

irradiação de 19,1J/cm2 foi suficiente para iniciar uma redução

bacteriana (de 1,8x109 para 1,5x109 bactérias por mililitro (bac/ml».

• Doses de 57,3 J/cm2 e 114,6 J/cm2 reduziram Bacteroides fragilis para



aproximadamente 1,2x109 e 9x10a- bac/ml, respectivamente). Para

Eikenella corrodens a redução só iniciou a partir de doses de 57,3

J/cm2. Porém, doses a partir de 57,3J/cm2 promoveram uma melhor

redução (de 1,8x109 para 6x108 bac/ml), se comparada com Bacteroides

fragilis.

• Podemos afirmar que o laser de diodo pode ser um bom coadjuvante ao

tratamento básico periodontal quando se busca redução bacteriana,

mas dependendo da bactéria alvo as doses podem ser diferentes.

• Neste estudo o laser de diodo de média potência foi eficiente para E.

corrodens a partir de potências de 150 mW e 3 segundos (57,3 J/cm2),

promovendo uma redução considerável. Já Bacteroides fragilis foram

mais resistentes ao efeito bactericida do laser, e as melhores doses

para redução foram estabelecidas a partir de 114,6 J/cm2.

ANÁLISES HISTOLÓGICAS

• Para os parâmetros testados com o laser de diodo de média potência (Opto

FTC 1200) (400 mW, 600 mW, 800 mW, 1000 mW, 1200 mW), não

observamos qualquer alteração morfológica prejudicial e/ou irreversível ao

periodonto.

• A análise histológica nos permitiu confirmar os resultados que obtivemos

através das análises térmicas in vitro e in vivo, pois nenhum dano causado

pelo aumento de temperatura foi observado.

• Em geral, na presença de restos alimentares, apenas a ação do Iaser não

foi suficiente para paralisar a atividade da doença periodontal.

• O grupo controle (não irradiado) e os grupos irradiados não apresentaram

diferenças morfológicas. Podemos então afirmar que laser de diodo de até

1,2 W não causou qualquer dano térmico ao periodonto.
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Apêndice I

A maior parte dos tecidos não pode ser observada in vivo. Devido a esse

fato, eles devem ser submetidos a processos de fixação para que suas estruturas

morfológicas mantenham-se preservadas. Vários processos degenerativos de

autólise celular ocorrem logo após a morte dos tecidos. Seu conjunto recebe o

nome de degeneração post-mortem. Para evitar essa autólise que inicia após a

morte dos tecidos e a própria digestão do material por bactérias decompositoras,

devem-se empregar substâncias que, ao se ligar aos principais componentes

estruturais do tecido (geralmente proteínas), mantenham a estrutura do material a

ser estudado. Esse processo de preservação dos componentes estruturais dos

tecidos denomina-se fixação. As substâncias que executam o processo de fixação

são chamadas fixadores. O mecanismo de ação dos fixadores é pouco conhecido

e todos possuem vantagens e desvantagens. Os cientistas desenvolveram

misturas empíricas de fixadores para compensar suas principais desvantagens.

Os principais fixadores são: formal, líquido de Bouin, líquido de Helly, aldeído

glutárico e tetróxido de ósmio.

Para que os componentes do tecido possam ser visualizados, a luz deve

atravessá-Ias, dirigindo-se aos olhos do observador. Isto limita a espessura dos

cortes a poucos micrômetros. A fim de que os tecidos suportem o processo de

corte, devem ser impregnados com parafina. Esse processo chama-se

impregnação. Antes da impregnação, a peça deve passar pelos processos de

desidratação e diafanização.

TÉCNICA DE COLORAÇÃO PARA ESTUDO ESTRUTURAL

Hematoxilina-Eosina (GURR, 1963)

A Fixação

Para preservar as características estruturais da peça, é necessário uma boa

fixação. Os fixadores, são substâncias químicas que mantém a integridade do

tecido post mortem, sem alteração da estrutura celular, além de endurecer os

tecidos, colaborando para que os mesmos resistam melhor as etapas da técnica

histológica. A fixação de rotina, feita após a coleta do material, é realizada
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imergindo-se o material no fixador, geralmente formaldeído a 10% em solução

tamponante.

Desta forma, o fixador inicia a sua ação da periferia para o centro do

material. Isto significa que as porções periféricas do material são primeiramente

fixadas em relação as suas porções mais internas. A boa penetração de qualquer

fixador está diretamente relacionada ao tamanho, e principalmente, a espessura

do material.

A Microtomia

Após o processo de lavagem, desidratação e inclusão em parafina o material

é cortado, utilizando-se um aparelho conhecido como micrótomo. São obtidos

cortes com espessura variável, em torno de alguns micrômetros (6-10).

Depois do processo de microtomia, o material destinado a microscopia de

luz é coletado em uma lâmina, desparafinizado e corado.

A Clarificação

Os cortes fixados à uma lâmina de vidro, são passados em uma substância

chamada Xilol (xilol I, II e 111) para remover a parafina. Posteriormente, para

remover o xilol, e serem hidratados recebem soluções de concentrações

decrescentes de álcool etílico (absoluto, 96%, 80%, 70% e 50%), água corrente e

água destilada, durante um a dois minutos, em cada fase. Imediatamente após, é

feita a coloração e lavagem em banhos de água destilada, para remover o

excesso de corante imersos em Hematoxilina, durante trinta segundos e lavados

em água corrente por dez minutos, para diferenciação. Logo após essa etapa, são

mergulhados em solução aquosa de Eosina por um minuto, e. A coloração será

detalhada no texto abaixo.

A Coloração

Visto que os cortes de tecidos apresentam-se incolores, após a microtomia

há a necessidade de contrastar-se as estruturas teciduais objetivando-se a

análise histológica do material. Para tal, utilizam-se corantes que tem a

propriedade de evidenciar os diversos componentes dos tecidos e órgãos. Esta

etapa é denominada coloração.
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A coloração mais usada nos estudos Histológicos é a Hematoxilina &

Eosina, conhecida como H/E. Nesta coloração utilizam-se dois corantes: a

hematoxilina, um corante de tonalidade azul-arroxeada, básico (catiônico) que

tem afinidade pelos componentes ácidos da célula, como por exemplo, os núcleos

das células. Portanto, as estruturas teciduais coradas pela hematoxilina são

denominadas basófilas. A eosina, um corante de cor rosa, ácido (aniônico) cora

estruturas básicas caracterizando-as como estruturas acidófilas como o

citoplasma e a matriz extracelular.

Após um período de secagem, a lâmina deve ser montada. Sobre o corte se

deposita uma gota de bálsamo e posteriormente a lamínula. A lâmina assim, está

pronta para ser observada em microscópio de luz.
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