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RESUMO 
 

  
A doença periodontal promove inflamação do tecido gengival associada à perda 
óssea, de ligamento periodontal e cemento radicular, se não tratada pode ocasiona 
perda dental. Laser, luz amplificada por emissão estimulada de radiação, em baixa 
potência induz efeitos analgésicos, antiinflamatório e biomodulador, atuando sobre a 
microcirculação e atividade celular. No entanto, são poucos os estudos que avaliam 
o efeito do laser infravermelho no tecido periodontal. O objetivo do trabalho é avaliar 
o efeito do laser infravermelho sobre o perfil inflamatório por meio da quantificação 
de polimofornucleares em maxilas de 3 grupos (controle, doença periodontal e 
doença periodonal tratado com laser terapia)  de modelo animal (ratos Wistar 
macho) induzidos por doença periodontal. Os animais foram mantidos com água e 
alimentação ad libitum, no biotério do Instituto de Saúde de Nova Friburgo. Houve 
acompanhamento do peso e glicemia. A eutanásia foi feita com overdose de 
anestésico (solução de ketamina/xilasina). Após técnicas histológicas, os espécimes 
foram analisados por programas de imagem e os resultados submetidos a testes 
estatísticos. Os resultados desse estudo apresentam níveis de glicose e peso dentro 
dos parâmetros normais para animais de laboratório. A análise dos 
polimorfonucleares (PMN) foi feita com base na coloração de hematoxilina-eosina e 
capturados imagens do epitélio e do tecido conjuntivo subjacente no aumento de 
100X, foi realizado média e erro padrão por grupo. O laser parece reduzir o perfil 
inflamatório causado pela doença periodontal tanto em epitélio como em tecido 
conjuntivo. Foi encontrada menor prevalência de perda óssea alveolar no grupo 
tratado com laser terapia. 

 

Palavras chave: inflamação; periodontite; ratos; laser terapia; polimorfonucleares 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

ABSTRACT 
 

 

Periodontal disease promotes inflammation of the gingival tissue associated with 
bone loss, periodontal ligament and root cementum, if left untreated can lead to tooth 
loss. Laser, light emitted by stimulated emission of radiation, in low power induce 
analgesic effects, antiinflammatory and biomodulator, acting on the microcirculation 
and cellular activity. However, few studies have evaluated the effect of infrared laser 
on periodontal tissue. The objective of this study was to evaluate the effect of infrared 
laser on the inflammatory profile by quantifying polymorphonuclear macromolecules 
induced by disease in 3 groups (control, periodontal disease and periodontal disease 
treated with laser therapy) of the animal model (male Wistar rats) periodontal. The 
animals were kept with water and feed ad libitum, in the vivarium of the Health 
Institute of Nova Friburgo. There was monitoring of weight and glycemia. Euthanasia 
was performed with anesthetic overdose (ketamine / xilasin solution). After 
histological techniques, the specimens were analyzed by imaging programs and the 
results were submitted to statistical tests. The results of this study show glucose and 
weight levels within the normal parameters for laboratory animals. 
Polymorphonuclear (PMN) analysis was performed based on haematoxylin-eosin 
staining and images of the epithelium and underlying connective tissue were 
collected at 100X magnification, mean and standard error per group. The laser 
seems to reduce the inflammatory profile caused by periodontal disease in both 
epithelium and connective tissue. We found a lower prevalence of alveolar bone loss 
in the group treated with laser therapy. 
 
 
 
 
Key words: inflammation; periodontitis; rats; laser therapy; Polymorphonuclear; 

Lymphocytes 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A Doença Periodontal (DP) é uma infecção crônica, produzida por bactérias 

Gram-negativas, com níveis de prevalência elevados, causada por acúmulo de 

componentes microbianos do biofilme dental que se acumula no interior dos tecidos 

periodontais (PETERSEN & OGAWA, 2005). Trata-se de doença sítio-específica, 

que evolui continuamente com períodos de exacerbação e de remissão, resultando 

em resposta inflamatória e imune do hospedeiro à presença do biofilme dental. 

Existem alguns fatores de risco, como diabetes e tabagismo que podem modificá-la, 

aumentando sua prevalência e severidade (CZARNECKI et al., 2010). 

O tratamento periodontal convencional para a doença periodontal consiste na 

completa eliminação do biofilme dental subgengival por meio de raspagem e 

alisamento radicular (MATOS e RIBEIRO, 2014).  O desenvolvimento da tecnologia 

do laser, terapia fotodinâmica, cresce continuamente com o objetivo de melhorar a 

eficácia terapêutica e auxiliar o tratamento periodontal convencional (CARRANZA et 

al., 2012), porém são poucos os estudos na literatura que relatam os resultados do 

tratamento periodontal associados a laser terapia. 

O desenvolvimento da doença ocorre por diversos mecanismos associados à 

resposta do hospedeiro e a presença do microrganismo (WOLF, RATEITSCHAK, 

RATEITSCHAK, 2006). A resposta do hospedeiro divide-se em resposta imune 

específica e inespecífica. A resposta imune inespecífica possui como primeira linha 

de defesa a ativação de neutrófilos polimorfonucleares (PMN) que atuam impedindo 

a invasão do agente agressor. A resposta específica é mediada pelos anticorpos 

produzidos por linfócitos B, sensibilizados pelo agente agressor, que produzem 

anticorpos específicos.  As células T e B são as principais células envolvidas na 

resposta específica, estando presentes no infiltrado inflamatório de lesões 

periodontais, juntamente com os plasmócitos (TATAKIS & KUMAR, 2005). As células 

T se dividem em duas classes principais: uma que inclui linfócitos T citotóxicos (LTc), 

que matam células infectadas por vírus e algumas bactérias e outra dos linfócitos T 

helper (Th) com função ativadora sobre outras células como macrófagos e  linfócitos 

B (ABBAS, LITCHMAN, PILLAI, 2008).  
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Os linfócitos Th controlam a resposta contra antígenos bacterianos pela 

produção de citocinas, as quais regulam o balanço entre uma resposta inflamatória 

não protetora e uma resposta protetora com anticorpos. (TATAKIS & KUMAR, 2005). 

HO & PAI (2007) comentaram que os linfócitos Th1, Th2 e Th17 podem iniciar ou 

aumentar uma resposta imune e, portanto, são referidas como células Th efetoras, já 

as células T reguladoras (Treg), são capazes de produzir altos níveis de citocinas 

antiinflamatórias, sendo capazes de inibir a proliferação e função das células 

efetoras.  

Nakajima et al. (2005) identificaram significativamente células Treg em lesões 

de periodontite quando comparadas com lesões de gengivite, contudo estas células 

também foram observadas em tecidos saudáveis, causando a especulação de que 

nas lesões de gengivite, células Treg são responsáveis pelo controle imunológico, 

evitando a destruição tecidual e nas lesões de periodontite estabelecidas estas 

células podem ser recrutadas na tentativa de suprimir a destruição tecidual.  

As células Th, sob diferentes estímulos podem assumir três diferentes 

fenótipos (Th1, Th2, Th17) que podem ser distinguidos baseando-se no perfil de 

citocinas produzidas por elas. As células Th1 produzem citocinas características 

denominadas interleucina-2 (IL-2), interferon-gama (IFN-γ), fator de necrose tumoral-

beta (TNF-β), interleucina-12 (IL-12); as células Th2 secretam ativamente 

interleucina-4 (IL-4), interleucina-5 (IL-5), interleucina-10 (IL-10), interleucina-13 (IL-

13) e as células Th17 secretam principalmente a interleucina-17 (IL17) e interleucina-

21 (IL-21) (JANEWAY et al., 2007; CARDOSO et al., 2009).  

A palavra laser é a abreviatura de “light amplification by stimulated emission of 

radiation” ou luz amplificada por emissão estimulada de radiação. Os lasers podem 

ser divididos basicamente em 2 grupos: os de baixa e os de alta potência. Laser de 

Erbium: Yttrium Aluminiun Garnet (Er:YAG) Nd:YAG, Laser de CO2. Como os raios 

laser podem conseguir ablação de tecido com efeitos bactericidas sem a produção 

de smear layer, são considerados promissores como terapia adjunta, com a 

vantagem de atingir áreas as quais a instrumentação mecânica convencional não 

consegue alcançar (NEVILLE e DAMM, 2009). 

Lasers de baixa potência são conhecidos pela sigla LILT (“Low Intensity Laser 

Therapy” ou Terapia a Laser em baixa Intensidade).  Dentre esses: Diodo (GaAlAs 

ou GaAs) -  com comprimento de onda variando de 660 a 909nm, Hélio-Neônio 

(HeNe), com comprimento de onda de 632nm. Os estudos sugerem que os mesmos 
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parecem atuar como facilitadores da reparação tecidual e como coadjuvantes no 

processo de redução bacteriana quando associados a corantes fotossensíveis. Os 

lasers de baixa potência podem induzir efeitos analgésicos, antiinflamatório e 

biomodulador, atuando sobre a microcirculação e atividade celular (AMORIM, 2001). 

Loevschall e Arenholt-Bindslev (1994) observaram, in vitro, que a terapia com 

laser de diodo influenciou a velocidade de proliferação de culturas de fibroblastos da 

gengiva humana. Notaram que, com uma potência de 84mW e densidade de energia 

de 0.45J/cm2, foi capaz de estimular a síntese de DNA, o que poderia ser 

interessante para aumentar a proliferação das células em questão. 

O laser de baixa potência tem se mostrado de grande eficácia terapêutica 

uma vez que apresenta menor efeito negativo e deletério aos tecidos, a altas 

propriedades bactericidas, inativação das toxinas bacterianas capazes de interferir 

na cicatrização e redução do sangramento à sondagem em períodos mais curtos 

quando comparados aos métodos de tratamentos convencionais (NEVILLE e 

DAMM, 2009). 

Os riscos do uso do laser foram relatado por Fuller (1998), Ohshiro (1998) e 

Calderhead (1998). Durante a utilização do laser alta potência em um tecido alvo, os 

autores relataram que pode ocorrer a carbonização dos tecidos, necrose pulpar, 

inflamação, coagulação, degradação ou desnaturação proteica, além de poder 

promover alterações enzimáticas e imunológicas ocasionando destruição tecidual ou 

sofrer alterações permanentemente, como por exemplo, o acúmulo de substâncias 

tóxicas que pode atrasar a cicatrização.  De acordo com Ishikawa et al. (2004) os 

lasers de CO2 e de Nd: YAG, quando utilizados em tecidos duros podem causar 

efeitos colaterais térmicos, resultados da absorção da radiação pelo tecido e 

consequentemente transformação em calor.  

Baseado nesses achados, mais estudos são necessários para avaliar a eficácia 

do uso do laser nos tecidos periodontais. Portanto, esse estudo pretende avaliar a 

prevalência do perfil inflamatório em ratos tratados por periodontite experimental e 

por laser terapia, por meio da indução da doença periodontal em ratos Wistar 

macho, avaliando as alterações histológicas com ou sem a presença de doença 

periodontal por meio da quantificação de polimorfonucleares no tecido periodontal e 

avaliação da crista óssea alveolar. 

Objetivo principal: 



                                                                                                                       11 
 

• Avaliar a resposta inflamatória do tecido periodontal de ratos com periodontite 

tratados por laser terapia. 

Objetivos específicos: 

• Quantificar polimorfonucleares no tecido periodontal das maxilas (tecido 

epitelial e tecido conjuntivo subjacente). 

• Quantificar a distância junção cemento-esmalte à crista óssea alveolar. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1 ETIOLOGIA DA DOENÇA  

 

A periodontite é uma doença infecciosa causada pela interação entre 

microrganismos e resposta do hospedeiro. Os produtos bacterianos e seus 

subprodutos podem provocar uma resposta imune do hospedeiro exacerbada 

podendo resultar em destruição irreversível do periodonto levando a perda do 

elemento dental (KORNMAN et al., 2000). 

A etiologia da periodontite é multifatorial. Estão envolvidos diversos 

microrganismos e células de defesa do hospedeiro (COBB, 2006). Os 

microrganismos são fatores etiológicos essenciais e iniciadores do processo 

infeccioso, eles possuem fatores de virulência que modulam a resposta imunológica, 

enquanto que a susceptibilidade do hospedeiro pode ser afetada por fatores 

ambientais, sistêmicos e genéticos (ALVEAR et al., 2010). 

Löe et al. (1965) promoveram evidências de que o acúmulo de biofilme dental 

nas superfícies dos dentes leva ao desenvolvimento de processo inflamatório 

envolvendo o tecido gengival. Almeida et al. (2006), afirmaram que, inicialmente 

ocorre desequilíbrio entre bactérias e defesas do hospedeiro que leva a alterações 

vasculares e à formação de exsudado inflamatório. Esta fase manifesta-se 

clinicamente com alteração da cor da gengiva, hemorragia e edema, sendo essa 

reversível se a causa for eliminada. Esta situação é definida como gengivite, que 

acomete o periodonto de proteção, sendo o primeiro estágio da inflamação 

periodontal causado pelo biofilme dentário que se forma na margem gengival 

(HEBLING, 2003). Uma vez não tratada, a gengivite, a depender da relação entre o 

potencial patogênico do biofilme dental e a resposta imune do organismo do 

hospedeiro, poderá evoluir para periodontite (KUNERT et al., 2006). 

Os processos inflamatórios e imunológicos agem nos tecidos gengivais para 

proteger contra o ataque microbiano e impedem os microrganismos de se 

disseminarem ou invadirem os tecidos. Em alguns casos, essas reações de defesa 

do hospedeiro podem ser prejudiciais porque também são passíveis de danificar as 

células e estruturas vizinhas do tecido conjuntivo. Além disso, as reações 
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inflamatórias e imunológicas cuja extensão alcança níveis mais profundos do tecido 

conjuntivo, além da base do sulco, podem envolver o osso alveolar nesse processo 

destrutivo. Assim, tais processos defensivos podem, paradoxalmente, responder 

pela maior parte da lesão tecidual observada na gengivite e na periodontite 

(CARRANZA, 2007).  

Os periodonto patógenos estimulam a liberação de mediadores inflamatórios, 

produção de citocinas (IL-1𝛽, IFN-𝛾, TNF-𝛼) e quimiocinas (CXCL-1, CXCL-8, CCL-

5) pelo epitélio gengival, que resultam na expressão de moléculas de adesão, 

aumento na permeabilidade dos capilares gengivais e quimiotaxia de neutrófilos do 

epitélio juncional para o sulco gengival (FORD, 2010). 

Tais citocinas pró-inflamatórias induzem o aumento da produção de 

prostaglandinas E2 (PGE2) e metaloproteinases (MMP), que levam à destruição 

extracelular da gengiva, do ligamento periodontal e estimulam a reabsorção do osso 

alveolar (PAIZAN et al., 2009). A PGE2 desempenha papel essencial na atividade 

ósteorreabsortiva. A ativação das células inflamatórias gera liberação local de ácido 

araquidônico na membrana plasmática da célula. Os tecidos periodontais inflamados 

exibem elevação substancial de araquidônico, que é metabolizado pelas células 

mononucleares via cadeia do ciclooxigenase, resultando na produção da 

prostaglandina E2, que se apresenta elevada em lesões periodontais (YAMASAKI et 

al., 1997). 

Embora as reações inflamatórias e imunológicas no periodonto possam 

parecer semelhantes às observadas em outras partes do corpo, há diferenças 

significantes. Isto ocorre, em parte, devido a uma consequência da anatomia do 

periodonto, ou seja, a permeabilidade característica do epitélio juncional que resulta 

em um processo notavelmente dinâmico envolvendo células e fluidos, preservando 

durante todo o tempo a integridade epitelial através da interface tecido duro e tecido 

mole (CARRANZA, 2007; XIUCHUN et al., 2013). Além disso, os processos 

inflamatórios e imunológicos nos tecidos periodontais não representam respostas a 

uma espécie microbiana simplesmente, mas a um grande número de 

microrganismos e seus produtos, agindo durante um período de tempo relativamente 

longo. As bolsas periodontais podem conter mais de 400 espécies diferentes de 

microrganismos, cada uma apresentando potenciais diferentes para a indução da 

doença, as quais vão variar de acordo com o meio e o estágio de colonização do 

biofilme bacteriano (MOORE, 1994). 



                                                                                                                       14 
 

Ao contrário de algumas outras doenças infecciosas que não têm paralelos 

em outras espécies que não o homem, a periodontite é bem conhecida no reino 

animal. Em várias espécies suscetíveis têm sido descritas alterações periodontais, 

incluindo: camundongos, ratos, hamsters, gatos, cães, lobos, raposas, ovelhas, 

cavalos, e diversos primatas não humanídeos (McARTHUR et al., 1989). Os 

primatas podem parecer o melhor modelo para estudo da doença devido à sua 

estreita relação com o homem. No entanto, as grandes despesas relacionadas com 

estudos em primatas excluem esses animais de experimentos de grande escala. O 

rato de laboratório (Rattus norvegius albinus) é um animal comumente usado em 

estudos experimentais sobre a periodontite (PAGE et al., 1982) e comparados com 

primatas os ratos têm diversas vantagens evidentes: necessitam de menos apoio 

financeiro, são de mais fácil manuseio, podem ser criados sob condições livre de 

germes (KLAUSEN, 1987). 

 

 

2.2 LASER TERAPIA NA DOENÇA PERIODONTAL  

 

O uso da laser terapia associada à raspagem e alisamento radicular para 

redução de microrganismos tem sido amplamente pesquisada (AMBROSINI et al.; 

2005, CRESPI et al.; 2007, TOMASI et al.; 2006). A laser terapia, utilizada 

isoladamente ou como um adjunto à raspagem e alisamento radicular, foi introduzida 

no final de 1990 e envolve o uso de lasers de baixa potência com o comprimento de 

onda adequado para microrganismos alvos tratados com um fotossensibilizador 

(CRESPI et al., 2007). 

A radiação emitida pelos lasers de baixa potência tem demonstrado efeitos 

analgésicos, antiinflamatórios e cicatrizantes, sendo, por isso, bastante utilizada no 

processo de reparo tecidual, em virtude das baixas densidades de energia usadas e 

comprimentos de onda capazes de penetrar nos tecidos. Ressalta-se que o laser 

terapêutico não tem efeito diretamente curativo, mas atua como um importante 

agente analgésico, proporcionando ao organismo uma melhor resposta à 

inflamação, com consequente redução do edema e minimização da sintomatologia 

dolorosa, além de favorecer de maneira bastante eficaz a reparação tecidual da 

região lesada mediante a bioestimulação celular. Diante disso, o presente trabalho 
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busca revisar e discutir o fenômeno da bioestimulação e os principais efeitos 

bioestimulantes do laser de baixa potência no processo de reparo (DANSER et al., 

1996). 

 De acordo com as citações de Genovese (2007), os efeitos biológicos que o 

laser de baixa potência provoca nos tecidos consistem em energia luminosa, que se 

deposita sobre os mesmos e se transforma em energia vital, produzindo, então, 

efeitos primários (diretos), secundários (indiretos) e terapêuticos gerais, os quais 

promovem ações de natureza analgésica, antiinflamatória e cicatrizante. A terapia a 

laser, quando utilizada nos tecidos e nas células, não é baseada em aquecimento, 

ou seja, a energia dos fótons absorvidos não é transformada em calor, mas em 

efeitos fotoquímicos, fotofísicos e/ou fotobiológicos (DE ALMEIDA et al., 2008). 

 Ainda segundo os autores, quando a luz laser interage com as células e 

tecidos na dose adequada, certas funções celulares podem ser estimuladas, como a 

estimulação de linfócitos, a ativação de mastócitos, o aumento na produção de ATP 

mitocondrial e a proliferação de vários tipos de células, promovendo, assim, efeitos 

antiinflamatórios (PLESSAS, 2014). Nos últimos anos, a fototerapia por luzes 

coerentes (lasers) destaca-se como um bioestimulador para o reparo tecidual, 

aumentando a circulação local, a proliferação celular e a síntese de colágeno 

(EBERHARD J et al., 2008). Atuando em nível celular, o laser de baixa potência 

provoca modificações bioquímicas, bioelétricas e bioenergéticas, atuando no 

aumento do metabolismo, na proliferação e maturação celular, na quantidade de 

tecido de granulação e na diminuição dos mediadores inflamatórios, induzindo o 

processo de cicatrização. A absorção molecular da luz laser permite um aumento do 

metabolismo celular, caracterizado pela estimulação de fotorreceptores na cadeia 

respiratória mitocondrial, alterações nos níveis de ATP celular, liberação de fatores 

de crescimento e síntese de colágeno. As ações antiinflamatórias e antiedematosas 

exercidas pelo laser ocorrem mediante a aceleração da microcirculação, que resulta 

em alterações na pressão hidrostática capilar, com reabsorção do edema e 

eliminação do acúmulo de metabólitos intermediários (HOLMSTRUP, P. et al., 2003). 

 A monocromaticidade e a intensidade da luz laser provocam a excitação 

seletiva de átomos e moléculas. Algumas pesquisas sugerem que a radiação laser 

pode aumentar a porcentagem de componentes moleculares produzidos durante 

uma reação química. Estudos mostram que a terapia a laser eleva os níveis de ácido 

ascórbico nos fibroblastos, aumentando, com isso, a formação da hidroxiprolina e, 
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consequentemente, a produção de colágeno, visto que o ácido ascórbico constitui 

um cofator necessário à hidroxilação da prolina durante a síntese colagênica 

(LINDHE J et al., 2010). 

 CATÃO et al. (2013) em seus estudos, afirma que a terapia a laser de baixa 

intensidade influencia mudanças de caráter metabólico, energético e funcional, uma 

vez que favorece o aumento da resistência e vitalidade celular, levando os tecidos a 

um rápido retorno à sua normalidade. Entre os efeitos bioestimulantes mediados 

pelo laser de baixa potência no processo de reparo tecidual, destacam-se: a indução 

da atividade mitótica das células epiteliais e dos fibroblastos; o incentivo à produção 

de colágeno por estas últimas células; a inibição secretória de alguns mediadores 

químicos; a modificação da densidade capilar e o estímulo à microcirculação local 

(LÖE, H. et al., 1965). 

 O laser de baixa potência aumenta a atividade quimiotática e fagocitária dos 

leucócitos humanos in vitro. No processo de reparo das feridas, a ativação dos 

linfócitos pela radiação laser pode torná-los mais responsivos aos mediadores 

presentes nos tecidos injuriados (MAGNUSSON, I. et al., 1994).  Ainda conforme 

citações desse autor, o laser terapêutico aumenta a atividade fagocitária dos 

macrófagos durante a fase inicial do processo de reparo, aproximadamente seis 

horas após o trauma, facilitando a limpeza da ferida e estabelecendo as condições 

necessárias à fase proliferativa subsequente. Em nível vascular, o laser de baixa 

potência estimula a proliferação das células endoteliais, resultando na formação de 

numerosos vasos sanguíneos, na produção aumentada do tecido de granulação, 

estimulando o relaxamento da musculatura vascular lisa e contribuindo, assim, para 

os efeitos analgésicos da terapia a laser (KREISLER et al., 2002). 

Existem vários mecanismos pelos quais o laser de baixa potência pode 

induzir a atividade mitótica dos fibroblastos. Ele estimula a produção do fator de 

crescimento fibroblástico básico (FGFb), que constitui um polipeptídio multifuncional, 

secretado pelos próprios fibroblastos, com capacidade para induzir não somente a 

proliferação, mas também a diferenciação fibroblástica, e afeta as células imunes 

que secretam citocinas e outros fatores regulatórios do crescimento para fibroblastos 

(SCHWARZ, F. et al., 2008). Estudos in vitro utilizando células da linhagem 

macrofágica mostram que, sob a radiação do laser de baixa potência, tais células 

liberam fatores solúveis promotores da proliferação fibroblástica (PIRES-OLIVEIRA, 



                                                                                                                       17 
 

2010). A maturação dos fibroblastos e a sua locomoção através da matriz também 

são influenciadas pelo referido laser (ALMEIDA et al., 2006). 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS  

 

 

3.1 AMOSTRAGEM 

 

Todas as etapas da pesquisa foram conduzidas no Laboratório Multidisciplinar 

de Pesquisa Biomédica do Instituto de Saúde de Nova Friburgo da Universidade 

Federal Fluminense – UFF. 

Foram utilizados um total de 84 animais, ratos Wistar macho (Rattus 

norvegicus albinus). Os animais foram mantidos durante todo período experimental 

(de 4 semanas de vida a 22 semanas de vida) nas mesmas condições ambientais e 

alimentares, havendo um pareamento da alimentação, e água ad libitum e ficaram 

mantidos no Laboratório Multidisciplinar de Pesquisa Biomédica do Instituto de 

Saúde de Nova Friburgo (Figura 6). Os animais foram pesados semanalmente 

(Figura 7) e a glicemia aferida por meio do glicosímetro Accu-Chek® nos momentos 

pré-indução (14 semanas de vida), pós-indução (18 semanas de vida) e eutanásia 

(22 semanas de vida) (Figuras 8 e 9). Essa pesquisa foi aprovada e protocolada sob 

o número 535, no Comitê de Ética em Pesquisa Animal da Universidade Federal de 

Fluminense (CEUA-UFF) (ANEXO).  

Foram divididos 3 grupos: 

Grupo controle (NDP) - controle sem doença periodontal– sem doença 

periodontal ((n) = 28). 

Grupo doença periodontal (DP) – controle com doença periodontal - esse 

grupo experimental recebeu a indução da doença periodontal, sem tratamento ((n) = 

28).  

Grupo doença periodontal tratado com laser terapia (DP + laser) - recebeu 

tratamento por meio da laser terapia ((n) = 28).  

A doença periodontal foi induzida na maxila de animais com 12 semanas – 

esperou-se 4 semanas para a doença periodontal se instalar (animal com 16 

semanas). Após, iniciou-se a eutanásia/tratamento periodontal. Houve tempos 

diferentes para  reavaliação e de acordo com vários estudos da literatura que 
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acompanham a cicatrização dos tecidos periodontais da maxila após a terapia 

periodontal em ratos (pós 30 dias) (MEULMAN et al. (2011);  DE MARCO et al. 

(2012), SAWABE et al. (2013); LEE et al. (2013)). 

O grupo controle (NDP) foi mantido durante todo período experimental em 

condições ambientais e alimentares normais, havendo um pareamento com os 

demais grupos da alimentação e água ad libitum e ficaram mantidos no Laboratório 

Multidisciplinar de Pesquisa Biomédica do Instituto de Saúde de Nova Friburgo. 

Houve apenas a pesagem semanal e a glicemia aferida por meio do glicosímetro 

Accu-Chek® com 14 semanas de vida, 18 semanas de vida e 22 semanas. Após 

isso, seguiu-se com o processamento histológico, descrito no item 3.5 dessa seção.  

No grupo doença periodontal (DP), seguiu-se o protocolo supracitado, após a 

indução da doença aguardou-se 4 semanas de doença periodontal, removeu-se a 

ligadura e foi prosseguida a eutanásia com 22 semanas de vida, não havendo 

nenhum tipo de tratamento para a doença. As hemiarcadas foram removidas e 

seguido o processamento histológico. 

Agora, no grupo doença periodontal tratado com laser terapia (DP + laser), 

após a indução da doença e o tempo de instalação de 4 semanas, as ligaduras 

foram removidas com 18 semanas de vida, os animais passaram por uma sessão de 

laser terapia (Item 3.3 desta seção) e eutanasiados após 30 dias; as hemiarcadas 

foram removidas e processadas histológicamente. 

  

3.2 INDUÇÃO DA DOENÇA PERIODONTAL 

 

 Ratos Wistar adulto-jovens 12 semanas receberam, via intraperitoneal, uma 

solução de cloridrato de ketamina 5% (Dopalen®; Ceva Brasil, São Paulo, SP, Brasil) 

e cloridrato de xilasina 2% (Anasedan®; Ceva Brasil, São Paulo, SP, Brasil) na 

concentração de 1,5 µL/g (QUESENBERRY e CARPENTER, 2012) (Figura 10).  

Após a anestesia e a assepsia do campo operatório maxilar com álcool iodado, a 

inflamação periodontal foi induzida por meio de ligaduras com fio de sutura de seda 

4.0 (Agulha para Sutura Odontológica; Technew Industria Brasileira e Comércio 

LDTA, Rio de Janeiro, RJ, Brasil) submergidos na região subgengival dos primeiros 

molares de cada hemiarcada, colocados com espaçadores endodonticos afim de 

não ocasionar trauma no local bilateralmente. Esses procedimentos causam mínimo 
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trauma nos animais e leve desconforto, não necessitando de cobertura analgésica e 

antibiotica (PAGE et al., 1982) (Figura 11). 

Após 04 semanas foi observada macroscopicamente a presença de alteração 

compatível com doença periodontal, perda óssea alveolar, perda de cemento e 

ligamento periodontal, migração do epitélio juncional de maxila, metodologia 

previamente descrita por Quin&Luan et al. (2008).  

Os animais foram eutanasiados com dose elevada do anestésico, 

administração de cloridrato de ketamina 5% (classe das fenilciclidina) e cloridrato de 

xilasina 2% (classe dos agonistas α-adrenérgicas) em diferentes períodos de 

cicatrização, na concentração letal de 3µL/g (QUESENBERRY e CARPENTER, 

2012) (Figura 6). Após a eutanásia, as arcadas foram removidas (Figura 12) e 

incluídas em frascos etiquetados contendo solução de formol a 10%, para um 

mínimo de 48h (Figuras 15), descalcificados na solução de AnaMorse e o material 

foi processado rotineiramente para a avaliação histológica, inclusas em Paraplast 

(Figura 10). 

 

3.3 LASER TERAPIA 

 

 Nos grupos que receberam a aplicação de laser, a superfície cementária 

maxilar foi irradiada com laser de diodo de baixa potência (Clean Line, Taubaté, SP, 

Brasil), com comprimento de onda de 500nm, no modo contínuo, com fibra óptica de 

quartzo, feixe de luz guia de diodo infra-vermelho com aplicação de 2J/cm2 (Figura 

16) protocolo estabelecido pelo fabricante para tratamento da periodontite. Foram 

realizados vários pontos de aplicação de acordo com a profundidade da bolsa 

periodontal maxilar (WALKER, 2000). A incidência foi de 60’ em cada face dos 

primeiros molares de cada hemiarcada (Figuras 13 e 14). 

 

3.4 DESCARTE DAS CARCAÇAS 

 

            Após a eutanásia, a carcaça dos animais foi acondicionada em freezer -20°C 

no Laboratório Multiusuário de Pesquisa Biomédica do Instituto de Saúde de Nova 

Friburgo até que a mesma seja transportada para a empresa PESAGRO® 

(PESAGRO, Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado do Rio de Janeiro, 
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Seropédica, Rio de Janeiro, Brasil) para destino final e incineração, conforme acordo 

firmado entre o NAL e a PESAGRO®. Durante o transporte as carcaças serão 

acondicionadas a -20°C em gelo seco e o transportefoi feito em carro próprio do 

Instituto de Saúde de Nova Friburgo da UFF. 

 

3.5 EXAME HISTOLÓGICO – HEMATOXILINA & EOSINA (HE)  

 

Os espécimes removidos da maxila foram armazenados em solução de 

formaldeído a 10% por 1 semana. A seguir os espécimes foram lavados em água 

destilada e PBS 1X. E então, descalcificados em solução AnaMorse (citrato de sódio 

30% e ácido fórmico 50%) por 15 a 30 dias no shaker de bancada, trocando a 

solução a cada 5 dias (ABRANTES, 2015). O processamento foi realizado pelo 

método manual. O material foi incluído em blocos de Paraplast, que foram 

submetidos a cortes de 4µm de espessura (Figura 15). A seguir os espécimes foram 

corados por HE. Os cortes histológicos foram desparafinizados com duas 

sequências de xilol, e hidratados em duas sequências de álcool em concentrações 

decrescentes (absoluto, 96% e 80%), e seguidos por coloração em hematoxilina por 

4 minutos, banho em álcool ácido, amônia, eosina (2 minutos) seguidos por duas 

sequências de álcool em concentrações crescentes (80%, 96%, absoluto e xilol) 

(Figuras 17 e 18). Para montagem das lâminas foi usado o meio rápido (Enterllan®, 

Merck KgaA, Damstadt, Hessen, Alemanha) de acordo com o protocolo do 

Laboratório de Histopatologia Bucal da ISNF/UFF. Foi realizada a analise 

quantitativa de polimorfonucleares (PMN) nos grupos experimentais com o auxílio de 

um programa de análise de imagens (Image-Tool®; Media Cybernetics, Silver Spring, 

MD, EUA).  

 

3.6 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Foi realizada estatística descritiva com média e erro padrão das variáveis 

analisadas, como glicemia, peso, PMN no tecido epitelial, PMN no tecido conjuntivo 

e junção cemento-esmalte à crista óssea alveolar (JCE-COA), para comparação 

entre grupos.  
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4 RESULTADOS 

 

 

Os animais foram avaliados quanto a peso e glicemia semanalmente, sendo 

feito o gráfico do desenvolvimento da média de peso por grupos: NDP (Controle); 

DP (Doença Periodontal) e DP + Laser (Doença Periodontal tratados com laser-

terapia).  

 

 Conforme visto na figura 1, a média do peso dos animais no grupo NDP foi de 

408,6g (± ), nos animais do grupo DP a média foi de 401,6g (± ) e nos animais do 

grupo DP + laser a média do peso foi de 403,9g (± ). 
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 Conforme os resultados mostrados na figura 2, a média da glicemia dos 

animais do grupo NDP foi de 91,3 mg/dL (± 0,15), os animais do grupo DP 

apresentaram média de 97,6 mg/dL (± 1,41), a média do grupo DP + laser foi de 

93,6 mg/dL (± 2,55). 
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 Conforme visto na figura 3, a média da contagem de PMN/área no epitélio do 

grupo NDP foi de 1,3 (± 0,51), para o grupo DP a média foi de 3,7 (± 2.01) e para o 

grupo DP + laser a média foi de 3,2 (± 1,35). 

 

 Conforme pode-se observar na figura 4, a média da contagem de PMN/área 

no tecido conjuntivo do grupo NDP foi de 16,4 (± 5,03), já no grupo DP a média foi 

de 22,5 (± 6,78) e no grupo DP + laser a média foi de 17,5 (± 7,23). 
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 Conforme visto na figura 5, a média da distância junção cemento-esmalte à 

crista óssea alveolar em milímetros para o grupo NDP foi de 0,3 mm (± 0,01), para o 

grupo DP foi de 0,5 mm (± 0,02) e para o grupo Dp + laser foi de 0,45 mm (± 0,05). 

Os resultados desse estudo apresentam níveis de glicose e peso dentro dos 

parâmetros normais para animais de laboratório (BAKER H.; LINDSEY J. & 

WEISBROTH S., 1979). 

A análise dos polimorfonucleares (PMN) foi feita com base na coloração de 

hematoxilina-eosina e capturados imagens do epitélio e tecido conjuntivo subjacente 

no aumento de 100X, foi realizado média e erro padrão por grupo. O laser parece 

reduzir o perfil inflamatório causado pela doença periodontal tanto em epitélio como 

em tecido conjuntivo. Uma menor perda óssea alveolar parece apresentar o grupo 

tratado com laser infravermelho (Fig. 5). 
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5 DISCUSSÃO 

 

 

Linhagens de animais de experimentação, quando padronizadas, atuam como 

ferramentas capazes de simular as complexas interações de órgãos e sistemas, 

possibilitando a compreensão in vivo dos eventos relacionados ao desenvolvimento 

da doença. Os roedores têm sido os animais mais utilizados pelos centros de 

pesquisa, sendo importantes para estudos científicos em diversas áreas, por 

possuírem características fisiológicas e genéticas semelhantes à dos humanos.  

Os machos podem pesar de 500 g a 600 g e as fêmeas, de 300 g a 400 g 

(ANDRADE; PINTO; OLIVEIRA, 2002). Portanto, os animais do presente estudo 

apresentaram peso correspondente ao peso adulto normal para machos, sendo 

assim, nenhuma metodologia aplicada interferiu na alimentação e desenvolvimento 

dos animais (CLSI, 2000). 

A Organização Mundial de Saúde (OMS), a Federação Internacional de 

Química Clínica (IFCC) e o Instituto de Padronização Clínica e Laboratorial (CLSI) 

definem valor de referência como um valor obtido pela observação ou mensuração 

quantitativa de um analito em um indivíduo selecionado, com base em critérios bem 

definidos. Sendo assim, a glicemia medida através da análise de gota de sangue 

periférico (caudal) durante o estudo variou entre 91-99 mg/dL. Considera-se 

normoglicêmicos ratos Wistar macho com glicemia variante entre 108 ± 17,6 (Dantas 

et al, 2006), ou seja, os animais do atual estudo apresentam-se dentro da faixa de 

normalidade glicêmica não apresentando distúrbios metabólicos causados pela 

metodologia aplicada, segundo Mitruka (1977). 

Os lasers de baixa intensidade com baixo comprimento de onda atuam com 

um aumento de temperatura inferior a 0,1ºC. Este comprimento de onda estimula a 

circulação e a atividade celular, atua na bioestimulação devido ao aumento da 

produção de ATP mitocondrial e acarretam um aumento do limiar de excitabilidade 

das terminações nervosas livres que resulta em ação analgésica. O efeito 

analgésico ocorre ainda devido ao aumento de ß-endorfina no líquido 

cefalorraquidiano e outros efeitos como antiinflamatório, vascular, miorrelaxante e 

cicatrizante têm sido atribuídos à aplicação de laser de baixa intensidade (TAKEDA, 

1988; MIDDA & RENTON-HARPER, 1991). Muitos autores pesquisaram sobre a 
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aplicação de laser de baixa intensidade em dentes hipersensíveis e verificaram 

resultados favoráveis na diminuição da dor (SENDA et al., 1985; YAMAGUCHI et al., 

1990; WALSH, 1997; KIMURA et al., 2000; YUI et al., 2003). 

Yamaguchi e Abiko (2000) e Sakurai (2003) avaliaram, o efeito da irradiação 

do laser de diodo (GaAlAs) na produção de PGE2 e na expressão do gene para 

ciclooxigenase (COX-1 e COX-2) estimuladas por lipopolissacarídeos (LPS) nas 

células de fibroblastos gengivais humanos. A irradiação com o laser foi 

significativamente capaz de inibir a produção de PGE2 em dose-dependente, o que 

levou à redução dos níveis de mRNA da COX-2. Dessa forma, a irradiação com o 

laser de baixa potência apontou benefícios terapêuticos reduzindo a quimiotaxia 

para polimorfonucleares no tecido de estudo, como mostram os gráficos destes 

mesmos no tecido conjuntivo e epitélio, reduzindo o numero de células após laser 

terapia, visto que polimorfonucleares são células normalmente presentes em tecidos 

cicatrizantes.  

Almeida et al. (2000) avaliaram, in vitro, o efeito do laser de baixa potência na 

proliferação de fibroblastos gengivais. Em primeiro lugar, os pesquisadores 

compararam a irradiação feita com laser de diodo de comprimento de onda de 

500nm, utilizando a mesma fluência de 2J/cm². O laser apresentou um efeito similar 

no crescimento celular, independentemente do comprimento de onda. Entretanto, o 

laser de baixa potência atua melhorando a proliferação de fibroblastos in vitro, e o 

tempo de menor exposição do laser resultou em uma maior proliferação. Pugliese et 

al. (2004) avaliaram o efeito do laser não cirúrgico com comprimento de onda de 

500nm, in vitro, no crescimento e síntese de pro-colágeno nas culturas de 

fibroblastos, para entender melhor o efeito do laser na reparação tecidual, com dose 

de 2J/cm². Ao término do estudo foi possível interpretar que a irradiação com laser 

estimula a proliferação de fibroblastos, sem prejudicar a síntese de pro-colágeno 

facilitando assim a cicatrização da área afetada pela doença. O efeito potencial 

estimulatório do laser de baixa potência sobre a proliferação de fibroblastos do 

ligamento periodontal humano foi avaliado por Kreisler et col. (2002) e pôde ser 

corroborada pelo presente estudo através da diminuição da JCE-COA. 

Pinheiro et al. (1998) estudaram histologicamente o efeito do laser terapêutico 

sobre a reparação óssea em defeitos em fêmures de ratos Wistar albinus, utilizando 

enxerto de osso bovino inorgânico (Gen-ox®), associado ou não a membrana 

descalcificada de osso cortical bovino (Gen-derm®). Os resultados mostraram uma 
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maior reparação óssea nos grupos irradiados com o laser, quando comparados com 

os grupos em que não ocorreu a aplicação, podendo explicar o fato da diminuição da 

JCE-COA maxilar no grupo tratado com laser frente àquele sem tratamento algum, 

porém requer-se estudos mais aprofundados para quantificação da perda-óssea.  

As reações celulares, tais como incremento de ATP, melhora na estimulação 

do transporte de elétrons, redução do pH celular pode formar a base para os 

benefícios clínicos da terapia com laser de baixa intensidade (TUNER; HODES, 

(2010); AGNES , (2003)), sendo que essas alterações bioquímicas e na membrana 

celular podem aumentar as atividades dos macrófagos, fibroblastos, linfócitos e 

outras células que atuam no processo de reparação e cicatrização (TENG, et al., 

2006). Aumento da síntese do colágeno, a remoção mais rápida de tecido necrosado 

(BOSSINI, et al., 2012), aumento da deposição de Ca2+ (TAJALI et al., 2010), 

aumento da função de células de periósteo, aumento da função dos osteoblastos e 

dos osteócitos (BOSSINI, et al., 2012), neo-vascularização (BAYAT, et al., 2006), a 

estimulação da ossificação endocondral , a diferenciação de células mesenquimais 

precocemente, aumento de células preosteogenicas (KUCEROVA, et al., 2000) 

podem ser dimensionadas em estudos futuros porém já possuem uma prévia devido 

a diminuição da JCE-COA maxilar de aproximadamente 1mm. Todas as alterações 

supracitadas como provindas do tratamento com laser podem ser observadas de 

forma geral nos resultados anatomopatológicos dessa presente pesquisa, sem 

analise em separado de células e analítos. 

Nesse estudo, o tecido ósseo irradiado por laser de baixa intensidade pode 

apresentar aumento da vascularização, aceleração dos processos biológicos 

envolvidos no reparo de lesões, aumento da calcificação da matriz óssea e maior 

resistência mecânica do tecido ósseo neoformado, necessitando ainda de estudos 

aprofundados com base nos achados positivos. Os parâmetros mais utilizados 

situam-se nas fluências baixa, acredita-se que doses elevadas poderiam inibir e 

prejudicar o processo de reparo (PIRES, et al., 2010). 

Com base nesses estudos de pesquisadores, quando somado ao presente 

estudo aliando-se a estatística descritiva, pode-se constatar que houve a diminuição 

da inflamação de acordo com a contagem de PMN no tecido epitelial e tecido 

conjuntivo, levando-se em conta o principio inflamatório destas células. Entretanto, 

estudos clínicos são necessários para avaliar se a aplicação da laser terapia pode 

ser benéfica na terapia periodontal regenerativa. Esse estudo supõe que o 
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tratamento adicional com laser de baixa potência reduz a inflamação gengival após 

tratamento não cirúrgico.  

Em suma, com base nesse estudo sugere-se que a terapia periodontal com 

laser de baixa potência (comprimento de onda de 500nm e potencia de 2J/cm2) que 

pode ser eficaz para o grupo DP + laser quando comparado aos grupos controle e 

DP, diminuindo assim a inflamação quando avaliado o tecido local com base na 

queda do número de PMN tanto no tecido epitelial quanto no tecido conjuntivo. 

Adicionando-se isso à literatura pesquisada é possível inferir que a laser terapia é 

uma forte aliada no tratamento de doença periodontal, atuando como biomodulador, 

analgésico e anttinflamatório e como alternativa não cirúrgica à periodontite (Figuras 

19 a 25) 

 Estudos quantitativos são necessários a fim de estabelecer a real significância 

do tratamento de laser terapia como tratamento não cirúrgico em pacientes, além 

disso, estudos imunológicos com marcadores séricos e microbiológicos utilizando-se 

da própria microbiota de pacientes com doença periodontal devem ser realizados 

para que a resposta positiva quanto a laser terapia possa ser corroborada.  
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6 CONCLUSÃO  

 

 

 Baseado nos resultados, o tratamento da doença periodontal com laser 

infravermelho sugere melhorar o perfil inflamatório dos locais tratados (maxilas) e 

reduzir a perda óssea alveolar. Porém, maiores estudos são necessários afim de 

dimensionar a melhora do perfil inflamatório e regeneração óssea na laser terapia 

como terapia não-cirurgica à periodontite. 
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7 PERSPECTIVAS FUTURAS 

 

Sugere-se que maiores estudos sejam feitos para fins de dimensionamento 

da melhora do perfil inflamatório como técnicas de quantificação de PCR, Il-6, CD-40 

e seus ligantes, ferritina sérica entre outros e/ou exames de imagem, como micro-TC 

nos grupos presentes na seguinte pesquisa. Ainda, propõe-se a adição de um grupo 

doença periodontal tratado por raspagem e alisamento radicular aliado à laser 

terapia, a fim de estabelecer uma comparação da eficácia do laser frente ao 

tratamento convencional em casos de periodontite. 

Futuramente, pretende-se que todos os grupos sejam refeitos em ratos Wistar 

macho diabéticos, a fim de estabelecer a eficácia da laser terapia em animais com 

distúrbio metabólico sistêmico.  
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ANEXO 

6.            

Alimentação e água ad libitum; estante de armazenamento para animais. 

 
 
 
 

 

 

7.  

 

Pesagem rato Wistar macho 
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8.                 

Punção caudal para aferição de glicemia. 

 

 

 

9.  

 

Aparelho para aferição de glicemia Accu-Chek® 
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10.               

Anestesia intraperitoneal. 

 

 

11.  

 

Material cirúrgico de indução 
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12.                            

Esquema de incisão para retirada das peças das maxilas 

 

 

13.                     

 

Quadrado azul representando o fio de sutura para indução da doença. 
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14.  

 

Esquema de indução da doença no 1º molar da maxila. 

 

15.  

 

Micrótomo. Peça em bloco de Paraplast. 
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16.  

 

Aparelho odontológico LASER MAX® com Laser Terapia 

 

17.  

 

Hemiarcada maxila retirada e fixada em formaldeído 10%. 
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18.  

 

Lamina corada em HE. 

 

19.  

 

Aumento 100X, coloração HE. Avaliação da presença de PMN no Epitélio, Grupo 

Controle (NDP). 
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20.  

 

Aumento 100X, coloração HE. Avaliação da presença de PMN no Epitélio, Grupo 

Doença Periodontal (DP). 
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21.  

 

Aumento 100X, coloração HE. Avaliação da presença de PMN no Epitélio, Grupo 

Doença Periodontal associado à aplicação de laser infravermelho (DP + Laser). 

 

22.  

 

Aumento 100X, coloração HE. Avaliação da presença de PMN no tecido conjuntivo, 

Grupo Controle (NDP). 
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23.  

 

Aumento 100X, coloração HE. Avaliação da presença de PMN no tecido conjuntivo, 

Grupo Doença Periodontal (DP). 

 

 

24.  

 

Aumento 100X, coloração HE. Avaliação da presença de PMN no tecido conjuntivo, 

Grupo Doença Periodontal associado à aplicação de laser infravermelho (DP + 

Laser). 
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25.  

 

Aumento 40X, coloração HE. Avaliação distância da Junção Cemento Esmalte à 

Crista óssea alveolar (JCE-COA) em milímetros. 
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